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Lukuvuoden päätteeksi

Lukuvuoden päätteeksi

Laadukkaan opetuksen ja opetusharjoittelun ohjauksen lisäksi Normaalikoulun tehtävänä 
on pedagoginen tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistyö. Koulu toimii myös tutkimuskenttä-
nä yliopiston opiskelijoiden opinnäytetöissä. Digitalisaation ja uusimman opetusteknolo-
gian pedagogisia mahdollisuuksia on hyödynnetty tehokkaasti oppimisessa, opetuksessa 
ja ohjatussa harjoittelussa. Kehittämiskohteita ovat olleet erityisesti tieto-, viestintä- ja 
opetusteknologian pedagogiikka ja uusien monimuotoisten ja oppimista edistävien op-
pimisympäristöjen kehittäminen. Normaalikoulu on tehnyt merkittäviä investointeja uu-
simman opetusteknologian hankintoihin ja oppimisympäristöjen monipuolistamiseksi.

Normaalikoulun opettajat ovat osallistuneet aktiivisesti eNorssi-verkoston kautta to-
teutettuihin ohjaajakoulutuksiin, arvioinnin kehittämiseen liittyviin koulutuksiin, digipe-
dagogiikan ja opetusteknologian koulutuksiin sekä muihin pedagogisiin täydennyskou-
lutuksiin. Koulu on ollut vahvasti mukana valtakunnallisten uusien perusopetuksen ja 
lukiokoulutuksen opetussuunnitelmien kehittämisessä. Tämä dynaaminen kehittämistyö 
on näkynyt Normaalikoulun pedagogiikassa, ohjatussa harjoittelussa ja aktiivisessa han-
ketoiminnassa.

Normaalikoulu on ollut hyvin aktiivisesti mukana OKM:n rahoittamassa perusopetuksen 
Liikkuva koulu -kärkihankkeessa, OPH:n rahoittamassa perusopetuksen kerhotoimin-
nan kehittämishankkeessa, OPH:n koordinoimassa opettajan uranaikaisen arviointiosaa-
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misen kehittyminen -hankkeessa sekä valtakunnallisessa lukioiden kehittämisverkostossa 
ja OKM:n johtamassa lukiokoulutuksen tuntijakokokeilussa. Lisäksi Normaalikoulun 
lukio on toiminut ”Tandemlärande i undervisningspraktiken - Tandemopiskelua opetus-
harjoittelussa” -hankkeessa yhdessä Vasa Övningsskolan lukion kanssa sekä valtakunnal-
lisissa TOMAS- ja Koe ja kokeile -kehittämishankkeissa yhteistyössä muiden yliopistojen 
harjoittelukoulujen lukioiden kanssa.

Tiivistä kansainvälistä oppilaitosyhteistyötä Normaalikoulu on tehnyt saksalaisen Görres 
Gymnasiumin (Koblenz) ja englantilaisen Nottinghamshire Torch SCITT/TSA, Nova 
Education Trustin kanssa.

Alakoulun lukuvuosi on mennyt uuteen päivärytmiin ja viisijaksojärjestelmään totutel-
lessa. Muutos on otettu vastaan kaikin puolin asiallisesti. Oppiminen ja opettaminen on 
edelleen yhtä mukavaa, vaikka työskentely rytmittyykin uudella tavalla. Lukuvuosi on 
ollut myös pitkien jäähyväisten aikaa, kun viisi pitkäaikaista opettajaamme on jäänyt tai 
on jäämässä kesän jälkeen pois työelämästä. 

Yläkoulun lukuvuoden toiminnassa on näkynyt erityisesti kaksi isoa kokonaisuutta: 
OPS2016 vakiintuminen osaksi koulun toimintakulttuuria ja uuden päivärytmin arkeen 
tuomat muutokset. OPS2016 on jo ollut täysimääräisesti käytössä kaikilta muilta osin, 
mutta 9.-luokkalaisten opinnot ja arviointi noudattavat vielä vanhaa OPS2004 säädöksiä. 
Monialaiset oppimiskokonaisuudet ovat jo osa koulumme arkea, ja OPS2016 arviointi-
käytännöt ovat kehittyneet ensimmäisestä vuodesta muun muassa jouluna annettavin ar-
vosanaennustein. Päivärytmin muutos 45 minuutin oppitunneista 75 minuutin mittaisiin 
opetuskertoihin on tuonut opetustyöhön sekä mahdollisuuksia että haasteita, ja lisäksi 
uusi jaksojärjestelmä jakaa lukuvuoden nyt viiteen jaksoon aiemman kuuden sijasta.

Tänä keväänä vietämme uuden opetussuunnitelman mukaisesti opiskelleen ensimmäi-
sen ikäluokan lakkiaisia. Ylioppilastutkinnon paperikokeet ovat vaihtuneet digitaalisik-
si. Oppimisen tyyli ja tavat ovat yksilöityneet ja lukiolainen kehittyy digiyhteiskunnan 
aktiiviseksi kansalaiseksi. Samaan aikaan olemme valmistelemassa jo seuraavaa lukion 
opetussuunnitelmaa, joka otetaan käyttöön syyslukukaudella 2021. Vaiheittain etenevä 
opetussuunnitelmatyö vie lukio-opintoja rakenteeltaan kohti korkeakouluopintoja unoh-
tamatta lukion yleissivistävää tehtävää. Lukiokoulutuksen tehtävä on myös tukea nuoren 
kasvua vastuulliseksi ja aktiiviseksi kansalaiseksi. 

Koulumme johtokunnan kolmivuotinen toimikausi päättyy 31.7.2019. Johtokunnan ko-
kouksissa on käyty hyvin vilkasta, monipuolista ja idearikasta keskustelua koulun kehit-
tämisestä. Koulu kiittää hyvin lämpimästi johtokuntaa koulun hyväksi tehdystä erittäin 
tärkeästä työstä ja kiinnostuksesta koulun toimintaa kohtaan.
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Normaalikoulu kiittää lämpimästi kaikkia kuluneen lukuvuoden koulutyön onnistumi-
seen vaikuttaneita yhteistyötahoja, johtokuntaa, koulun henkilökuntaa, oppilaita, opiske-
lijoita ja huoltajia. Toivotamme kaikille norssilaisille mukavaa, virkistävää ja aurinkoista 
kesälomaa.

Jyväskylässä 1. kesäkuuta 2019

Pekka Ruuskanen     Markus Leppiniemi     Aapo Halonen     Kirsti Koski

johtava rehtori          alakoulun rehtori            yläkoulun rehtori    lukion rehtori

Lukuvuoden päätteeksi
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Lehtori Marita Kontoniemi
Koulussamme yli 15 vuotta luokanopetta-
jana toiminut lehtori Marita Kontoniemi 
jäi eläkkeelle 1.3.2019. Marita on syntynyt 
Lehtimäellä, käynyt Lehtimäen kansa-
koulua ja kirjoittanut ylioppilaaksi vuon-
na 1977 Alavuden lukiosta. Hän valmistui 
vuonna 1981 peruskoulun luokanopetta-
jaksi Jyväskylän yliopistosta. Marita jatkoi 
hyvin aktiivisesti opintojaan Jyväskylän 
yliopistossa valmistuen vuonna 1982 hu-
manististen tieteiden kandidaatiksi, vuon-
na 1997 kasvatustieteiden maisteriksi ja 
vuonna 2003 kasvatustieteiden tohtoriksi. 
Marita toimi Lehtimäen kunnan sivistys-
lautakunnan jäsenenä vuosina 1993–1995.

Marita ennätti toimia monipuolisen opet-
tajauransa aikana erilaisissa opetusteh-
tävissä kaikkiaan 36 vuoden ajan. Hän 
toimi vuosina 1977–1978 Enköpingin pe-
ruskoulun tuntiopettajana. Marita toimi 

lukuvuosina 1982–1985 luokanopettajana toimivana lehtorina Jyväskylän normaalikou-
lussa, lukuvuosina 1986–1991 luokanopettajana Lehtimäellä, lukuvuosina 1991–1998 
luokanopettajana ja vararehtorina Alajärven Paavolan ala-asteella, vuosina 1998–2000 
luokanopettajana Laukaan kunnan Leppäveden ala-asteella ja lukuvuosina 2000–2003 
Laukaan kirkonkylän ala-asteella. Marita työskenteli lukuvuoden 2002–2003 koordinaat-
torina Jyväskylän yliopiston MUKAVA-projektissa. Marita nimitettiin 1.8.2003 alkaen Jy-
väskylän normaalikoulun luokanopettajana toimivan lehtorin vakinaiseen virkaan. Jyväs-
kylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen määräaikaisena lehtorina Marita työskenteli 
lukuvuosina 2005–2008. Lisäksi hän on toiminut 1990-luvulla opettajien ja rehtoreiden 
työnohjaajana Soinissa, Alajärvellä ja Jyväskylässä.

Marita on aina ollut hyvin pidetty työyhteisön jäsen. Hänellä on kiireidenkin keskellä 
aina ollut aikaa pysähtyä, kuunnella ja keskustella. Marita on ymmärtänyt työkavereiden 
huolia ja tukenut muita elämän murheissa. Maritan seurassa on kaikkien ollut hyvä olla. 
Hektisen kouluarjen keskellä hänellä on ollut taito ja rohkeus karsia turhaa ja keskittyä 
tärkeimpiin asioihin. 

Marita on ottanut tunnollisesti vastuuta koko työyhteisön toiminnasta ja sen kehittä-
misestä. Mikään haaste ei ole tuntunut häntä lannistavan. Mielipiteensä hän on aina il-
maissut rakentavasti ja perustellen. Hän sai toiminnalleen myös luottamusta ja toimi ala-
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koulun vararehtorina lukuvuosina 2008–2016.

Pedagogina Marita on pyrkinyt keskittymään oleelliseen: toisen ihmisen kohtaami-
seen. Tästä lämpimästä vuorovaikutuksesta ovat saaneet vuosikymmenten aikana 
nauttia sadat oppilaat, oppilaiden huoltajat ja opettajaksi opiskelevat. 

Kiitämme Maritaa yhteisistä työvuosista ja toivotamme tuoreelle mummulle kiireet-
tömiä ja leppoisia eläkepäiviä! 

Rehtorit ja työkaverit
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Lehtori Jouni Kuusisto
Koulussamme yli 30 vuotta luokanopet-
tajana toiminut lehtori Jouni Kuusisto 
jää eläkkeelle 1.8.2019. Jouni on synty-
nyt Helsingissä, käynyt kansakoulun ja 
keskikoulun Kuortaneella ja kirjoittanut 
ylioppilaaksi vuonna 1973 Kuortaneen 
lukiosta. Hän valmistui vuonna 1979 pe-
ruskoulun luokanopettajaksi ja vuonna 
1981 kasvatustieteen maisteriksi Jyväsky-
län yliopistosta. Kouluhallinnon keskim-
mäisen arvosanan Jouni suoritti vuonna 
1976.

Jouni toimi kesällä 1975 ja 1976 Helsingin 
kaupungin Laajasalon nuorisokodin oh-
jaajana ja kesällä 1977 ja 1978 Jyväskylän 
kaupungin Tuomiojärven leirintäalueen 
valvojana. Luokanopettajana, yliopiston 
assistenttina, tutkijana ja lehtorina Jou-
ni ennätti toimia kaikkiaan noin 40 vuo-
den ajan. Jouni toimi vuosina 1978, 1979 
ja 1983–1985 Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen laitoksella assistenttina ja vuosina 
1982–1983 ja 1984 kasvatustieteen laitoksen määräaikaisena lehtorina. Hän työskenteli 
vuosina 1980–1982 luokanopettajana Vaajakummun ala-asteella. Jouni toimi lukuvuosi-
na 1984–1986 määräaikaisena luokanopettajana Jyväskylän normaalikoulussa, ja hänet 
nimitettiin 1.8.1986 alkaen Jyväskylän normaalikoulun luokanopettajana toimivan leh-
torin vakinaiseen virkaan. Jouni oli tutkijana Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen tutki-
muslaitoksella vuosina 1986–1987 ja 1990–1992. Jouni Kuusisto sai vuonna 2012 Tie-
teellisten seurain valtuuskunnan myöntämän tiedeyhteisön palvelusvuosiansiomerkin yli 
30-vuotisesta työurastaan Jyväskylän yliopistossa.

Huumorintajuinen ja luotettava Jouni on saanut kaikkien työkavereiden luottamuksen. 
Vapaa-ajan kalastus- ja retkeilyharrastus sekä monet luontoseikkailut ovat kuuluneet 
myös välituntien keskusteluissa. Tyttären tennisharrastus on kuljettanut viime vuosina 
Jounia aivan uusiin ympäristöihin. 

Pitkä pedagoginen kokemus on auttanut Jounia keskittymään olennaiseen. Jounin rau-
hallinen, sopeutuva ja vakaa tyyli hoitaa asioita on toiminut hankalissakin tilanteissa. 
”Kaikki hoituu” on Jounin tyypillinen vastaus kollegan tai esimiehen pyyntöön.
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Jouni on pitkän työuransa aikana ohjannut lähes 700 opettajaopiskelijaa. Hän on 
jättänyt lämpimän, kuuntelevan ja kannustavan jäljen suomalaiseen opettajakuntaan.

Kiitämme Jounia yhteisistä työvuosista ja toivotamme hänelle kiireettömiä ja lep-
poisia eläkepäiviä!

Rehtorit ja työkaverit
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Lehtori Anne Streng
Luokanopettajana koulussamme yli 20 vuot-
ta toiminut lehtori Anne Streng jäi eläkkeelle 
1.11.2018. Anne kirjoitti ylioppilaaksi vuon-
na 1973 ja valmistui vuonna 1976 peruskou-
lun luokanopettajaksi Tampereen yliopiston 
Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitoksesta 
sekä vuonna 1987 filosofian kandidaatiksi 
Tampereen yliopistosta. Opettajankouluttaji-
en PD-tutkinnon Anne suoritti vuonna 2001 
Lapin yliopistossa.

Anne ennätti toimia opettajana kaikkiaan 
yli 40 vuoden ajan. Hän toimi lukuvuosina 
1976–1978 luokanopettajana Tampereen yli-
opiston Hämeenlinnan normaalikoulussa, lu-
kuvuosina 1978–1985 luokanopettajana Tam-
pereen kaupungin peruskoulun ala-asteella, 
lukuvuosina 1985–1994 luokanopettajan vi-
rassa Janakkalassa ja lukuvuosina 1991–1993 
luokanopettajana toimivana määräaikaisena 

lehtorina Tampereen yliopiston Hämeenlinnan normaalikoulussa. Anne Streng nimi-
tettiin 1.8.1994 alkaen Jyväskylän normaalikoulun luokanopettajana toimivan lehtorin 
vakinaiseen virkaan.

Iloinen, energinen ja sydämellinen työkaverimme Anne on omaksunut laaja-alaisen kiin-
nostuksen taiteeseen jo lapsuudenkodissaan. Anne onkin käyttänyt opetuksessaan erityi-
sesti käden taitoja, kuvataidetta ja käsityötä eri oppiaineiden teemoja yhdistävänä tekijä-
nä. Samalla hän on auttanut ja opastanut työkavereitakin erityisesti kuvataiteen saloihin.

Anne on kehittänyt koko uransa ajan ilmiölähtöistä projektiopetusta. Annen luokan op-
pilaat oppivat jo 1990-luvulla opiskelemaan laajoja kokonaisuuksia erilaisten projektien 
muodossa. Oppilaat taltioivat projektityönsä portfoliokansioihin, joissa muistot ala-
koulussa opiskelluista asioista säilyvät pitkään. Viimeisinä työvuosina kansiot ovat olleet 
sähköisessä muodossa pilvipalvelussa. 

Oppilasarvioinnin uudistaminen ja kehittäminen on ollut yksi Annen sydäntä lähellä ole-
vista asioista. Annelle on ollut myös tärkeää edistää Unescon periaatteita kasvatuksen, 
tieteen ja kulttuurin avulla. Anne toimikin koulumme pitkäaikaisena Unesco-koordinaat-
torina. 
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Kiitämme Annea yhteisistä työvuosista ja toivotamme hänelle kiireettömiä ja lep-
poisia eläkepäiviä!

Rehtorit ja työkaverit
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Johtokunta

Johtokunta

Oppilaiden huoltajie 
edustajat 

 
Opettajankoulutusyksikön 
edustaja

Jyväskylän kaupungin 
edustaja

Opettajakunnan edustajat 
 

Muun henkilökunna 
edustaja

Opettajaksi opiskelevien 
edustaja

Oppilaiden edustajat

Tero Heikkilä (pj) 
Anne Kilpeläinen (vpj) 
Anne Rintamäki 
Paula Salmi

Anna-Maija Poikkeus

 
Johanna Karjula

 
Sari Piipponen 
Rami-Jussi Ruodemäki 
Jouni Koponen

Sauli Tuominen

 
Teppo Salminen

 
Valtteri Salmijärvi 
Brima Freeman 
Johanna Lampinen

Jari-Pekka Timonen 
Väinö Kupari  
Pia Petäjäaho 
Faried bin Baharin

Josephine Moate

 
Santeri Lohi

 
Tarja Tähkänen 
Luvi Viertola 
Jaana Ailinpieti

Henna Kiimalainen

 
Jonas Hammarström

 
Siiri Kannela 
Pyry Puronaho 
Anni Sipilä

Jäsenet Varajäsenet

Johtokunnan puheenjohtajana on toiminut professori Tero Heikkilä ja varapuheenjoh-
tajana palveluohjaaja Anne Kilpeläinen. Sihteerinä ja esittelijänä koko koulua koskevissa 
asioissa on toiminut johtava rehtori Pekka Ruuskanen ja muina esittelijöinä ovat toimi-
neet rehtorit Markus Leppiniemi, Aapo Halonen ja Kirsti Koski. Johtokunta piti luku-
vuoden aikana kolme varsinaista kokousta: 29.11.2018, 7.3.2019 ja 21.5.2019.

Johtokunnan marraskuun kokouksessa johtokunta päätti perusopetuksen ja lukiokoulu-
tuksen opintoretkien ja leirikoulujen valvojista seuraavaa: Perusopetuksen opintoretkillä 
ja leirikouluissa tulee olla vastuullisina valvojina vähintään kaksi opettajaa (luovutaan val-
vojien osalta sukupuolisidonnaisuudesta). Mikäli perusopetuksen leirikoulussa tai opin-
toretkellä on viisi (5) tai vähemmän oppilaita, johtava rehtori voi tehdä päätöksen valvo-
jien lukumäärästä. Lukion opintoretkillä ja leirikouluissa tulee olla vastuullisina valvojina 
vähintään yksi valvova opettaja.
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Marraskuun kokouksessa käytiin vilkasta keskustelua opetuksen järjestämisestä 5-jak-
sojärjestelmässä ja pääsääntöisesti 75 minuutin opetuskertoina. Kokouksessa keskustel-
tiin myös Yliopistokadun ja Normaalikoulun yläkoulun ja lukion liittymään kesällä 2019 
tulevista muutoksista ja liittymän liikenneturvallisuuden parantamisesta. Johtava rehtori 
kertoi johtokunnalle yliopiston rehtorin, kasvatustieteiden- ja psykologian tiedekunnan 
ja Normaalikoulun välisistä sopimusneuvotteluista ja Normaalikoulun hyvästä talousti-
lanteesta.

Maaliskuun kokouksessa hyväksyttiin lukuvuoden 2019–2020 työ- ja loma-ajat ja pe-
rusopetuksen vuosiluokkien 1–6 opetussuunnitelman tuntijakomuutoksia. Kokouksessa 
käsiteltiin myös eNorssin tieto- ja viestintäteknologian strategiaa vuosille 2019–2022 ja 
strategiaan liittyvää Jyväskylän normaalikoulun toimeenpanosuunnitelmaa. Lukion reh-
tori Kirsti Koski kertoi johtokunnalle Jyväskylän normaalikoulun lukion opiskelijayhdis-
tys ry:n neuvottelemasta valokuvaussopimuksesta vuosille 2019–2022. Rehtorit Markus 
Leppiniemi, Aapo Halonen ja Kirsti Koski esittelivät palautetta viisijaksojärjestelmästä ja 
75 minuutin opetuskerroista, josta keskusteltiin hyvin aktiivisesti.

Toukokuun kokouksen asialistalla oli perusopetuksen vuosiluokkien 1–6 opetussuun-
nitelman muutosasioita liittyen varhennettuun ensimmäisen vieraan kielen opetukseen.

Koulumme johtokunnan kolmivuotinen toimikausi päättyy 31.7.2019. Johtokunnan 
kokouksissa on käyty hyvin aktiivista, monipuolista ja rakentavaa keskustelua koulun 
toiminnan kehittämisestä. Näissä keskusteluissa on noussut esille useita koulun kehittä-
mistoiminnan kannalta hyviä näkemyksiä ja ideoita. Koulu kiittää lämpimästi johtokun-
taa koulun kehittämiseksi tehdystä erittäin tärkeästä työstä ja suuresta kiinnostuksesta 
koulun toimintaa kohtaan.
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Opetussuunnitelmat

Perusopetuksen tuntijako 9. luokka
Aine 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Yht.
Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7 6 5 4 5 3 3 3 43
A-kieli - - 2 2 2 2 2 3 3 16
B-kieli - - - - - - 2 2 2 6
Matematiikka 3 3 4 4 4 4 3 3 4 32
Ympäristö ja luonnontieto 1 2 3 3 - - - - - 9
Biologia ja maantieto - - - - 2 1 2 2 3 10
Fysiikka ja kemia - - - - 1 1 2 3 2 9
Terveystieto - - - - - - 1 1 1 3
Uskonto/ET 1 1 1 2 1 2 1 1 1 11
Historia ja yhteiskuntaoppi - - - - 2 2 2 2 3 11
Musiikki 2 2 2 1.5 2 1.5 2 - - 13
Kuvataide 2 1.5 2 1.5 2 1.5 1 1 - 12.5
Käsityö 2 1.5 2 2 2 2 3 - - 14.5
Liikunta 2 2 2 3 3 3 2 2 2 21
Kotitalous - - - - - - 3 - - 3
Oppilaanohjaus - - - - - - 0.5 0.7 0.8 2
AT - - - - - - 1 - - 1
Valinnaiset aineet - - - - - - - 7 6 13
Oppilaan viikkotuntimäärä 20 20 24 24 25 25 30.5 30.7 30.8 230
Vapaaehtoinen A-kieli - 2 2 2 0/2 0/2 0/2

26 27 27 /32.5 30.7 32.8

Jyväskylän normaalikoulun perusopetuksen tuntijako 1.8.2016 alkaen
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Oppiaine Pakolliset kurssit Syventävinä 
opintoina 
tarjottavien 
valtakunnallisten 
kurssien määrä

Koulukohtaisina 
soveltavina 
kursseina 
tarjottavien 
kurssien 
määrä 

 Kurssia Kurssia Kurssia 

Äidinkieli ja kirjallisuus 6 3 3
A-kieli 6 2 3
B-kieli 5 2 3
Muut kielet  8+8 3

Matematiikka    
Yhteinen 
opintokokonaisuus 

1   1 

lyhyt 5 2 2
pitkä 9 3 3

Ympäristö ja luonnontieteet    
Biologia 2 3 3
Maantiede 1 3 3
Fysiikka 1 6 3
Kemia 1 4 2

Humanistis-yhteiskunnalliset 
tieteet    

Filosofia 2 2 2
Psykologia 1 4 2
Historia 3 3 3
Yhteiskuntaoppi 3 1 3

Uskonto/elämänkatsomustieto 2 4 2
Terveystieto 1 2 2
Taito- ja taideaineet 5   

Liikunta 2 8

Musiikki 1–2 2 3

Kuvataide 1–2 2 3

Opinto-ohjaus 2 0 1
Teemaopinnot  3

  Koulukohtaiset teemakurssit    3

Pakolliset kurssit 47–51

Syventävät kurssit vähintään 10

Kurssit yhteensä vähintään 75

Lukion tuntijako

Viimeisin opetussuunnitelma (OPS2016) on otettu käyttöön vuosiluokittain siten, 
että lukuvuonna 2018–2019 luokat 1.–8. ovat opiskelleet OPS2016-tuntijaon mukaan. 
9.-luokat ovat noudattaneet lukuvuonna 2018–2019 vielä edellisen opetussuunnitelman 
(OPS2004) mukaista tuntijakoa.
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Arviointikoulutus
Opettajan uranaikaisen arviointiosaamisen kehittyminen -koulutus keräsi ison joukon 
arvioinnista kiinnostuneita opettajia Norssille

Arviointi ja sen kehittäminen on aina ajankohtaista. Selvitystenkin mukaan opetustoi-
men henkilöstön arviointiosaaminen tarvitsee jatkuvaa kehittämistä opetussuunnitelman 
perusteiden arviointia koskevien periaatteiden toteutumiseksi. Arviointiosaaminen on 
yhteydessä oppilaiden oppimiseen ja oppimistuloksiin sekä oppilaiden yhdenvertaisuu-
teen ja tasa-arvoon. Siksi kouluissa tarvitaankin monipuolista ja monimuotoista arvioin-
tiosaamista. 

Tähän tarpeeseen harjoittelukouluverkosto järjestää yhteistyössä aluehallintovirastojen 
kanssa opetustoimen henkilöstökoulutusta oppimisen arvioinnista vuosien 2018–2019 
aikana. Koulutuksen tavoitteena on kehittää perusopetuksen opetustoimen henkilöstön 
arviointiosaamista ja vahvistaa alueellista osaamista ja tasa-arvoa vuosien 2018–2019 ai-
kana. 

Koulutusta koordinoi Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu koordinaattorinaan 
Ulla Ilomäki-Keisala. Koulutussarja toteutetaan yhteensä kymmenellä paikkakunnalla. 
Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa, maksutonta opetustoimen henkilöstön 
täydennyskoulutusta. Yhteistyökumppaneina ovat aluehallintoviraston lisäksi Karvi 
(Kansallinen koulutuksen arviointikeskus) ja yliopistojen opettajankoulutuslaitokset. 
Pitkäkestoinen koulutus koostuu kolmesta lähikoulutuspäivästä sekä osallistujien omilla 
kouluillaan toteuttamista arvioinnin kehittämishankkeista. 

Jyväskylässä ensimmäinen koulutuspäivä järjestettiin 25.10.2018 ja toinen 12.2.2019 
Normaalikoulun yläkoulu-lukion tiloissa. Jyväskylän koulutustilaisuuksien vetäjinä ja 
kouluttajina toimivat norssin lehtorit Pirjo Pollari ja Elina Törmä. Molemmilla kerroilla 
oli läsnä noin 70 perusopetuksen opettajaa ja opetustoimen henkilökunnan edustajaa 
ympäri maakuntaa, mutta myös kauempaa. Kaukaisimmat osallistujat tulivat Halsualta 
ja Urjalasta asti! ”Osallistujat ovat olleet ihanan aktiivisia ja innokkaita, ja koulutukselle 
on selkeästi ollut tarvetta”, koulutuksen vetäjät Elina Törmä ja Pirjo Pollari kertovat ko-
kemuksenaan. Koulutuksen vastaaminen käytännön työn tarpeisiin on tullut esiin myös 
koulutukseen osallistuneiden palautteissa. ”Tarpeeksi teoriaa (myös vanhan kertausta 
’uskonvahvistuksena’), mutta myös erittäin konkreettisia esimerkkejä käytännön koulu-
arjesta”, palautteissa on kiitelty. Kolmas ja viimeinen koulutuspäivä järjestetään syksyllä 
2019.
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kouluvuosi: alakoulu
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1abc-luokkien lukukausi 2018–2019

Tunne- ja vuorovaikutustaidot yhteistyössä OH4A-opiskelijoiden kanssa

Tunnetaidot ovat kaiken toimintamme perusta. Niitä voidaan opettaa ja oppia. Opetus-
suunnitelman mukaisesti tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen on osa koulussa 
tehtävää kasvatustyötä. 1. luokan alussa tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen 
ja niiden vahvistaminen draaman, tarinan ja toiminnallisuuden keinoin tukee ryhmäyty-
mistä ja vahvistaa koululaisen sosiaalisia taitoja. 

1abc-luokissa tunne- ja vuorovaikutustaitoja harjoiteltiin syyslomaan asti viikoittain. 
Opiskelijat olivat keksineet jokaiselle tunnille kehyskertomuksen, jonka avulla virittäy-
dyttiin oppitunnilla käsiteltävään tunnetaitoon. Tunnetaitotuntien aiheita olivat muun 
muassa seuraavat: tutustuminen ja uuteen ryhmään saapuminen, erilaisuus, arvostami-
nen, kunnioitus ja tasa-arvoisuus, jokainen ilmaisee tunteita eri tavoilla, muutkin kokevat 
samoja tunteita ja jokainen pitää erilaisista asioista. Tarinan kuuntelun jälkeen keskus-
telimme yhdessä tarinasta esimerkiksi seuraavien kysymysten avulla: Mikä kettua jän-
nitti ennen koulun alkua? Kuinka pupu lohdutti Kettua? Miten kettu lopulta suhtautui 
koululaisena olemiseen? Mitä kettu tarkoitti, kun sanoi “Miksi ihmeessä minä olin niin 
epävarma koulusta?” Mikä pupua jäi mietityttämään koulun jälkeen? Mikä pupun mieles-
tä oli outo asia pöllössä? Ovatko koululaiset erilaisia? Miksi jokin piirre toisessa saattaa 
ärsyttää?

Tähtituntien teemat
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Onko se huono asia, että tykkäämme eri asioista ja teemme välillä eri asioita? Miltä pu-
pusta tuntui, kun tämä käveli takaisin välitunnilta? Mikä voisi helpottaa pupun oloa? Voi-
siko opettaja tai luokkakaverit auttaa oppilaita? Mitä voi tehdä, kun suututtaa? Mitä voi 
tehdä, kun surettaa? Oppilaat osallistuivat keskusteluun kertoen omia kokemuksiaan ja 
samastuen tarinan hahmoihin. Kuuntelemisen, kertomisen ja oman vuoron odottamisen 
lisäksi oppilaat oppivat toisten ajatuksista ja erilaisista näkökulmista asioihin. Tunnetai-
toja harjoiteltiin myös muun muassa kuvasta kertomisen, piirtämisen ja draaman avulla.

Suomi ja kotiseutu -teema yhteistyössä OH4B-opiskelijoiden kanssa

Syysloman jälkeen 1abc-luokissa tähtituntien teemana olivat opetussuunnitelman mu-
kaisesti kotiseutu ja itsenäisyyspäivän lähestyessä Suomi ja itsenäisyys. Näihin aiheisiin 
tutustuimme toiminnallisesti pajatyöskentelyn keinoin. Kunkin luokan opiskelijat oli-
vat valinneet oman teemaan sopivan aiheen (Suomen luonto ja eläimet, Suomen kartta, 
suomalaiset tavat ja perinteet, kansansadut ja niin edelleen), josta oppilaille muodostui 
viikkojen aikana mukava kokonaisuus erilaisten toiminnallisten työskentelytapojen vaih-
tuessa. Jokaisen tähtitunnin lopuksi pidimme yhteisen lauluhetken laulaen muun muassa 
Keski-Suomen kotiseutulaulun, Sininen ja valkoinen sekä Maamme.

Jouluiset peli- ja lauluhetket talven tunnelmissa

Lapsen oikeuksien päivänä 20.11. oppilaat saivat äänestää suosikin eri vaihtoehdoista. 
Äänestyksen voitti lautapelipäivä. Joulukuun tähtitunneilla eput pelasivat kotoa tuotuja 
lautapelejä sekaryhmissä. Pelaamisen jälkeen kokoonnuimme tuttuun tapaan yhteiseen 
lauluhetkeen laulamaan ja soittamaan, tällä kertaa joululauluja. Yhteiset lauluhetket olem-
me kokeneet todella mukaviksi tavoiksi olla yhdessä muiden 1.-luokkalaisten kanssa. So-
vimmekin, että jatkamme niitä koko vuoden ajan.
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Tutkivaa oppimista: talven ilmiöt

OH2-harjoittelivat pitivät tutkivan oppimisen jakson epuille. Ilmiöinä olivat veden eri 
olomuodot: lumi, jää, vesi sekä ilma. harjoittelimme tutkimuksen teko ja raportoimista. 
Oppilaat toimivat innokkaasti erilaisissa toiminnallisissa pajoissa ihmetellen, tutkien ja 
löydöksistä iloiten.

Vierailut koulun ulkopuoliseen toimintaympäristöön
1abc osallistui Jyväskylän yliopiston järjestämään Tutkijoiden Yö -tapahtumaan Ruusu-
puistossa 28.9.2018. 1.–2.-luokkalaisille oli rakennettu toiminnallinen salapoliisirata, jos-
sa he pääsivät ratkomaan kadonneen omenapiiraan arvoitusta. Aamupäivä oli onnistunut 
ja tapahtuma hyvin organisoitu.

Eput osallistuivat Luontomuseolla järjestettyyn valokuvasuunnistukseen oppien samalla 
suomalaisen metsän eläinten tunnusmerkkejä ja elintapoja. Kävimme myös Säihke-vii-
kolla Siltasalissa Soitinsoppaa-konsertissa, jossa esiteltiin erilaisia soittimia.

Loiskis-orkesterin vierailusta eput pääsivät nauttimaan 28.11.2018 oman koulun salissa.

1a-luokan huoltajat järjestivät epuille mahdollisuuden tutustua parkour-harrastukseen 
koulun lähiympäristössä ohjatun parkour-tuokion avulla. Yhteisessä liikuntatuokiossa ilo 
oli ylimmillään. Kodin ja koulun yhteistyö on parhaimmillaan yhteisen osaamisen jaka-
mista liikkuvissa tunnelmissa.

Välkkäritoiminta
1abc-luokkien oppilaat ovat osallistuneet ahkerasti Välkkäreiden järjestämään välitunti-
toimintaan kerran viikossa. Mieluisia leikkejä ovat olleet erilaiset hipat, pallopelit ja suo-
malaiset perinneleikit. Jatkossa eppuja liikutetaan muun muassa erilaisten turnausten ja 
pallopelien merkeissä. Välkkärit kannustavat eppuja noudattamaan reilun pelin sääntöjä 
muun muassa toimimalla pelinohjaajina pallopeleissä.

1abc-luokkalaisten toivetuntina oli yhteinen lautapelipäivä. 
Oppilaat pelasivat pelejä innokkaina, ja moni oppi uuden pelin.
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Esi- ja alkuopetuksen kummiharjoittelun taito- ja taideaineiden 
opetusjakso
Elokuussa alkanut Opettajankoulutuslaitoksen esi- ja alkuopetuksen opiskelijoiden har-
joittelu huipentui maaliskuun 28. päivänä pidettyyn Eppujen iltaan, jossa kukin luokka 
esitti harjoittelemansa esityksen. Illan esitysten yhteisenä teemana oli Norssin kevään 
laaja-alainen teema kestävä kehitys. 1a-luokka tutki sademetsien merkitystä maapal-
lon keuhkoina, 1b-luokka muistutti esityksellään lähimetsien siisteyden tärkeydestä ja 
1c-luokka jäätiköiden sulamisesta ilmaston lämmetessä. Esitystä olivat katsomassa oppi-
laiden vanhemmat perheineen. Esityksen jälkeen nautittiin 5b-luokan buffetin antimista. 

Eppujen kevätretki Vesalaan
Kevään MONO-tunneilla olimme käsitelleet OH3-harjoittelijoiden kanssa keväistä met-
sää, opiskelleet lajintuntemusta, yleisimpiä eliölajeja ja elinympäristöjä. MONO-kokonai-
suus huipentui 10.5. Vesalassa vietettyyn kevätretkeen. Oppilaat kiersivät tutkimuslähtöi-
sesti eri toimintapisteillä, joita opiskelijat ohjasivat.
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1a-luokan valokuvausprojekti
1a sai luokkaansa vieraakseen syksyllä 2018 valokuvaaja Auli Dahlströmin. Hän tallen-
taa suomalaista koulupedagogiikkaa valokuvauksen keinoin. Oppilaiden koulupäivistä 
koostettiin tuokiokuvia, joita tutkittiin sekä oppilaiden että huoltajien kanssa. Projektin 
jälkeen oppilaiden huoltajat saivat täydet oikeudet kuvien käyttöön. Vuosikertomuksessa 
ovat Aulin ottamat kuvat 1a-luokan lukuteatterihetkestä, taukotanssista sekä tuolijum-
pasta.

Lukuteatterihetki

1b-luokan mehua ja mokkapaloja
Teimme helmikuussa LUKI-tunneilla helmitehtäviä. Kustakin tehdystä lukemiseen tai 
kirjoittamiseen liittyvästä tehtävästä sai palkkioksi helmen omaan helminauhaan. Kun 
luokka oli saanut kerättyä yhdessä 60 helmeä, saivat oppilaat äänestää mieluisan toivetun-
nin. Oppilaat äänestivät leipomistunnin ja leivonnaiseksi mokkapalat. Neljästä leivotusta 
pellillisestä riitti herkkuja vielä muillekin epuille, kummiluokan (4b) oppilaille ja opetta-
jien kahvipöytään. Oppilaista oli mukava yllättää niin moni iloisesti!
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1b:n lukupiirityöskentelyä
Tartu kirjaan! Lukeminen kannattaa aina! Pidä huolta lukukunnosta! Rentoudu lukemal-
la! Lukemalla oppii! Kirja on kiva kaveri! Näin kannustavat 1b:n oppilaan ja opettaja.

Tutustuimme maaliskuussa LUKI-tunneilla lukupiirityöskentelyyn. Oppilaat saivat valita 
itselleen mieleisen, sopivan tasoisen kirjan luettavakseen. Saman kirjan valinneet muo-
dostivat lukupiirin, jossa kirjaa luettiin aina muutama sivu kerrallaan. Lukemisen jälkeen 
pysähdyttiin tiivistämään luetun pätkän juoni yhteen virkkeeseen, joka kirjoitettiin ja 
kuvitettiin. Tätä jatkettiin, kunnes kirja oli luettu loppuun. Lukutaidon lisäksi samalla 
harjoiteltiin virketasoista tuottavaa kirjoittamista. Oppilaat työskentelivät luku-urakan 
parissa kahden viikon ajan. Lukupiirien kuvitetut työt olivat kirjastossa oppilaiden raken-
tamassa näyttelyssä.

Lukupiiriläisiä
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Suomen pienin kuntopyörä
1c-luokka vieraili Tutkijoiden yössä hyvin liikunnallisessa pajassa sykkeitä testaten. He 
pääsivät myös polkemaan Suomen ainoaa lasten liikuntaan ja kunnon testaukseen kehi-
teltyä kuntopyörää Haapalan Eeron opastuksessa. Innostus oli valtaisa! 

Ensilumen sataessa lokakuun loppupuolella maahan pääsimme 1c-luokan kanssa raken-
telemaan ja ratkomaan erilaisia matemaattisia tehtäviä. Kristof  Fenyvesi opiskelijoineen 
oli kutsunut meidät Ryhtilään kokeilemaan ratkaisutaitojamme. Sali oli täynnä värikkäi-
tä, erilaisista materiaaleista koostuvia kuvioita ja palikoita. Yhteistyössä niistä saimme 
keksittyä monenmoisia juttuja. Paluumatkalla rakensimme yhdessä myös monta vuoden 
ensimmäistä lumiukkoa.

Rakentelua ja ratkomista Ryhtilässä
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Tavuja, sanoja, virkkeitä ja oma pieni kertomus yhteistyössä 
parin tai ryhmän kanssa 1c-luokassa ohjelmointia hyödyntäen.
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Koulumme toisluokkalaisten lukuvuosi käynnistyi vauhdikkaissa merkeissä muun muas-
sa pihapelien ja leikkipuistoretkien muodossa. Uutena oppiaineena kaikilla 2. luokilla 
alkoi heti ensimmäisessä jaksossa A1-kieli.

Syksyn mittaan puuhattiin yhdessä monenmoista mukavaa. Hauskoja yhteisiä hetkiä oli-
vat esimerkiksi koko luokkatason yhteislauluharjoitukset, MONO-pajat sekä 2. luokkien 
tähtitunnit. 

Lukemista, leikkiä, laulua, leivontaa ja liikuntaa sekä kertotauluja, kädentaitoja ja monia 
muita keskittymistä vaativia asioita päästiin syksyn aikana harjoittelemaan sekä luokkata-
son että omien luokkien kesken. 

Talven mittaan toteutettiin erilaisia TVT-projekteja, kuten stop motion -animaatioita, ja 
tutustuttiin Google Driven käyttöön. 

Kevätlukukauden yhteiseksi painopisteeksi ja MONO-toiminnan kantavaksi teemaksi 
sovittiin Unescon Agenda 2030 -tavoitteisiin tutustuminen. Kestävän kehityksen tavoit-
teiden hengessä toisluokkalaiset pääsivät muun muassa ompelemaan ompelukoneilla 
kestokasseja, ideoimaan lasten omaa ilmastomarssia sekä pohtimaan taitavien opiske-
lijoiden ohjauksessa omia ympäristövalintojaan ja oman elämäntapansa ekologisuutta. 

2.-luokkalaisten lukuvuoden puuhia



38

Perusopetuksen kouluvuosi: alakoulu

2abc-luokkien maatilaretki
2abc-luokat pääsivät osallistumaan 11. syyskuuta MTK Keski-Suomen, Maa- ja kotitalo-
usnaisten sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun järjestämään Lapset maatiloille bussilla 
-tapahtumaan. Luokassamme olimme tutustuneet maatalouteen jo ennen retkeä ja ret-
kemme jälkeen syvensimme tietoa tutustumalla lisää maatilan eläimiin ja maanviljelyyn. 
Retkipäivänä jakauduimme kahteen ryhmään. 2ac-ryhmä sai vierailla Pekka Torpan tilalla 
Toivakassa ja 2bc-ryhmä Markus Mäkelän tilalla Muuramessa. Molemmat tilat olivat mai-
totiloja, ja saimme tutustua paikan päällä maitotilan työpäiviin, eri ikäiseen karjaan, työ-
koneisiin sekä maatalousnaisten opastuksella maaseudun vieraslajeihin. Eniten ihastusta 
tiloilla herättivät tänä vuonna syntyneet vasikat. Oppilaat saivat myös ehdottaa nimiä 
tämän ja ensi vuoden vasikoille (P-nimiä vuodelle 2018 ja R-nimiä vuodelle 2019).
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Eppujen ja toppujen monopajoja syksyllä 2018
Syyslukukaudella 2018 koko koulumme laaja-alainen tavoite monialaisissa oppimiskoko-
naisuuksissa oli työelämä ja yrittäjyys. Monopäivien aikana eput ja toput työskentelivät 
oman valintansa mukaan esimerkiksi puutarhuripajassa, retkeilijäpajassa tai kädentaitaja-
pajassa. 

Kädentaitajapajassa tavoitteena oli keskittyä 
pitkäjänteiseen työskentelyyn kaveria käden-
taidoissa auttaen. Syksyinen kranssi valmistui 
yhteistyöllä parin kanssa syksyisistä vaahte-
ranlehdistä, oksista ja rautalangasta kieput-
taen. Satumetsä sai asukkaita kädentaitajien 
näppärien sormien tuotoksina. Kranssit ja 
satumetsä saivat taustakseen kankaalle yh-
teistyönä maalatun sinitaivaan valkoisine pil-
vineen ja kultaisine koukeroineen.

Retkeilijäpajalaiset harjoittelivat retkei-
lytaitoja retkeilyvarustein lähiympäris-
tössä. Pajalaisten huippukohta oli eväs-
retki Harjulle. 

Muita suosittuja eppujen ja toppujen 
pajoja olivat esimerkiksi leipuripaja, va-
lokuvaajapaja ja teatteripaja.

Puutarhuripajalaiset työskentelivät puu-
tarhan satoon tutustuen, omia istutuk-
sia tehden ja syksyn sadosta askarrellen. 
Pajalaiset kuuntelivat yliopiston puutar-
hurin kertomaa kampusalueen puutar-
hoista ja istuttivat sen jälkeen yliopis-
ton piha-alueelle kukkasipuleita tulevaa 
kevättä varten. Nopeammin siemenen 
kasvua kasviksi päästiin seuraamaan 
omatekoiseen saviastiaan kylvetyn sie-
menen kasvun kautta.
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Työelämä ja yrittäjyys
Syyslukukauden laaja-alaisen teeman innoittamana 2b-luokassa on tutustuttu luokan-
vanhempien (tai lähisukulaisten) ammatteihin. Me olemme saaneet luokkaamme kylään 
muun muassa fysioterapeutin, pelianalyytikon, lennonjohtajan ja lentäjän ja pääsimme 
vierailemaan tutkijan työpaikalla. Tutustumiskierroksemme jatkuu vielä kevätlukukau-
den puolella. Vierailut ovat käynnistäneet mielenkiintoisia keskusteluja sekä ammateista 
että niihin liittyvistä ilmiöistä. Fysioterapeutin vierailun aikana pohdimme muun muassa 
työskentelyergonomiaa ja koulussa jaksamista sekä teimme pienen taukojumpan ja ten-
nispallohierontaa. Ilmailualan yhteydessä pohdimme matkustusturvallisuutta ja pelialan 
tiimoilta jo alkuluokilla harjoiteltavia taitoja, joita voisi tarvita aikuisena pelialan amma-
teissa.
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Jokavuotiseen tapaan suoritamme tänäkin vuonna lukudiplomeja. Lukeminen innostaa 
paikassa kuin paikassa. Kirjaston Annen opastuksella oppilaista on tullut taitavia lai-
naajia, ja he osaavat vinkata myös toisilleen mieluisaa luettavaa. Suosikkeja ovat muun 
muassa Ella-kirjat, Risto Räppääjät, Kapteeni Kalsarit, hevoskirjat sekä muut eläinkirjat. 
Erityisen suosittuja ovat tunnit, jolloin opettaja lukee oppilaille ääneen kirjaa tai satuja

3. luokkien toimintaa

Lukuintoa



43

Perusopetuksen kouluvuosi: alakoulu

Kolmasluokkalaiset saavat kulkea pyörällä koulumatkat, joten syksyn alussa keskityimme 
pyöräilijän liikennesääntöihin ja pyörän varusteisiin sekä harjoittelimme pyörän hallintaa 
erilaisissa tilanteissa.

Kentälle oli rakennettu taitorata, jossa pujoteltiin kartioiden välissä, ajettiin suoraa vii-
vaa pitkin ja harjoiteltiin risteysajoa sekä tarkkaa jarruttamista. Oppilaat tarkistivat oman 
pyöränsä kunnon, ja kurkistimme myös pyöräparkissa olevien pyörien varustuksen ja 
totesimme niiden olevan hyvällä mallilla. Luokissa perehdyimme vielä tarkemmin pyö-
räilijän liikennesääntöihin. 

Pyöräilyä
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Maanantaina 10.12.2018 pidimme oppitunnin ruokatieto.fi-verkkosivulta saamiamme 
materiaaleja hyödyntäen. Lisäksi loimme luokan yhteiset säännöt retkellemme ja pela-
simme loppuun kierrätyspeliä.

Pienryhmissä tehdyt tehtävämonisteet käsittelivät kaikki eri aihetta, ja kokosimmekin 
niistä lopuksi koko luokalle yhteisen koosteen.

Kaupparetkelle lähdimme tiistaina 11.12.2018 klo 8.10. Kävelimme parijonossa rau-
hallisesti kohti Sokosta ja Mestarin Herkkua. Siellä meitä olivat vastassa kaupan myy-
mäläpäällikkö, apulaismyymäläpäällikkö sekä työntekijä. Aluksi kävimme tutustumassa 
pullon- ja tölkinpalautusautomaatin takatiloihin, minkä jälkeen pääsimme vielä maito-
kaappiin eli kylmähyllyjen taakse. Sen jälkeen jakauduimme taas pienryhmiin ja aloitim-
me tehtävämonisteiden teon. Jokainen ryhmä sai itse vapaasti kierrellä kaupassa sekä ky-
syä tarvittaessa apua ja kysymyksiä työntekijöiltä. Lopuksi vielä kokoonnuimme yhteen 
hevi-osastolle, jossa apulaismyymäläpäällikkö jakoi meille kestopussit, tietovihkoset sekä 
antoi valita yhden hedelmän evääksi jokaisen omaan pussukkaan. 

Retki oli kaiken kaikkiaan onnistunut ja kiva kokemus! Se opetti liikenteessä liikkumista, 
vuorovaikutustaitoja ja yhteistyötä myös koulun ulkopuolisten henkilöiden ja tahojen 
kanssa. Lisäksi tehtävämonisteiden tekeminen vaati itseohjautuvuutta, ryhmässä toimi-
mista sekä aihealueittain erilaisia tietoja ja taitoja kestävästä kehityksestä, pakkausmerkin-
nöistä ja kielistä.

Luokassa vielä täytimme itsearviointilomakkeet ja aloimme työstää raporttia retkestä. 
Jokainen kävi ottamassa omista tehtävämonisteistaan kuvat iPadilla ja liitti ne osaksi Dri-
veen tehtyä raporttiaan.

Retki kauppaan Norssin 3b- ja 
3c-luokan kanssa
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Kolmosten pikkujoulu pidettiin perinteisesti perjantaina 30.11.2018 esitysaulassa. Jokai-
nen luokka oli valmistellut esityksiä. Juhlassa näimme itse kirjoitettuja näytelmiä, musiik-
kiesityksiä, kuunnelmia ja green screen -videoita. Tunnelma juhlassa oli mitä jännitty-
nein, ja kaikki odottivat innokkaasti toistensa esityksiä, jotka olivatkin mitä mainioimpia.

Kolmosten pikkujoulut
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Museovierailu
3a ja b vierailivat Alvar Aalto -museossa 
13.3.2019. Vierailu kuului luokkien arkki-
tehtuuriprojektiin. Vierailulla tutustuttiin 
museon pysyväisnäyttelyyn erilaisin tehtävin 
ja myöhemmin omassa luokassa toteutettiin 
oma ryhmätyö. 3b-luokka teki muun muassa 
“Ystävyyden kylän” rakennuksineen.

Retki Ähtärin eläintarhaan
Toukokuun toiseksi viimeisellä viikolla koitti vihdoin kauan odotettu retki Ähtäriin. 
Lähdimme kahdella bussilla. Matkalla luimme, juttelimme ja katselimme maisemia. En-
simmäinen tutustumiskohteemme oli Pandatalo, jossa Lumi ja Pyry valloittivat meidät. 
Pandatalon jälkeen tutustuimme myös suomalaisiin eläimiin ja söimme eväitä. Retken 
lopuksi kävimme vielä ravintola Mesikämmenessä, jossa jokainen sai syödä vatsansa täy-
teen seisovasta pöydästä. Kotimatkalla bussissa oli iloisia ja väsyneitä retkeläisiä.



47

Perusopetuksen kouluvuosi: alakoulu



48

Perusopetuksen kouluvuosi: alakoulu

4c työpajassa Alvar Aalto -museossa

Lokakuussa 4c-luokka pääsi työskentelemään Alvar Aalto -museossa työpajassa, jossa 
yhdisteltiin taidetta, arkkitehtuuria ja luonnontieteitä. OKL:n opiskelijoiden johdolla 
tutustuimme ensin “Viiva, tila ja väri. Sakari Laitisen konstruktioita” -näyttelyyn. Näyt-
telykierroksen jälkeen pääsimme tekemään ryhmissä omia konstruktioita. Rakennelmi-
en valmistuttua tutkimme niiden varjoja valaisemalla rakennelmia erivärisillä valoilla eri 
etäisyyksiltä ja eri kulmista. Rakennelmien varjokuvat yllättivät ja inspiroivat pohtimaan, 
mitkä seikat vaikuttavat varjon muotoon, pituuteen, vahvuuteen tai väriin. Koska olim-

4. luokkien toimintaa

me Alvar Aalto -museossa, tutustuimme 
myös Aallon tuotantoon. 

Vierailun jälkeen kirjoitimme vielä se-
lostuksen käynnistämme ja keksimme 
tarinan ryhmän tekemästä konstruktios-
ta.
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Joulujuhlassa 4c-luokka esitti jouluevankeliumin. Kaikki luokan oppilaat olivat mukana 
erilaisissa tehtävissä: tekstin lukijoina, roolihenkilöinä ja ”valo- ja tekniikkamestareina”. 
Jouluevankeliumi esitettiin kahteen kertaan, ja kummassakin esityksessä oli oma miehi-
tyksensä. Esityspaikkana toimivat koulun kirjaston edessä oleva piha-alue ja kirjaston 
ikkunat, mikä toi vähän haasteita äänentoistolle. Oppilaiden innostuksen ja vastuullisen 
toiminnan avulla selvisimme kuitenkin hienosti, ja enkelit valoineen ilmestyivät paime-
nille oikeaan aikaan.

4a-luokka toteutti joulujuhlaan neljä pientä joulunäytelmää, jotka pyörivät nonstop-ideal-
la 2a-luokassa. Yleisö pystyi seuraamaan esityksiä lasien ulkopuolelta. Näytelmien äänet 
tulivat mikrofonien kautta yleisön kuultavaksi luokan ulkopuolelle. 

Harjoitteluprosessi alkoi jo hyvissä ajoin, ja lapset pääsivät ryhmissään harjoittelemaan 
ja suunnittelemaan omaa näytelmäänsä. Oli ilo huomata, kuinka ryhmät ottivat vastuuta 
omasta toiminnastaan ja sitoutuivat tekemään onnistuneita näytelmiä. Puvustuksessa iso-
na apuna oli koulunkäynninohjaaja Heidi Laahanen.

Joulujuhla

Retki Petäjäveden kirkolle
Toukokuussa neljännet luokat tekevät retken Petäjäveden kirkolle. Vanha puukirkko on 
yksi Suomen seitsemästä UNESCO:n maailmanperintökohteesta.
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Käsityöprojekteja

4a- ja 4b-luokissa tehtiin käsityötunneilla pehmeitä ja kovia materiaaleja integroiva työ 
nimeltä Hyrisevä. Hyrisevä on hyönteinen, joka saa liikevoimansa epäkeskokoneiston 
avulla. Työssä oppilas pääsi suunnittelemaan mieleisensä hyönteisen ulkonäön ja harjoit-
telemaan huovuttamisen taitoa. Kovien materiaalien puolella tutustuttiin yksinkertaisen 
virtapiirin toimintaan ja rakentamiseen. Valmiilla Hyrisevällä päästiin kokeilemaan eri 
asetusten ja säätöjen vaikutusta Hyrisevän liikkeeseen. Kuinka saada Hyrisevä kulkemaan 
eteenpäin, kuinka saada se pyörimään ympäri?

Töistä tuli varsin ilmeikkäitä, ja kaiken kaikkiaan oppilaat olivat erittäin motivoituneita 
työskentelyn kaikissa vaiheissa. 
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Toinen projekti liittyi luontosuhteen vahvistamiseen. Tutustuimme lintujen pesintään 
ja eri lajien pesätarpeisiin. 4b-luokka kävi yhdessä yliopiston ympäristöasiantuntija Ve-
li-Heikki Vänttisen kanssa seuraamassa, kun Metsä Groupin koulutuskoordinaattorin 
Markku Salmela puhdisti kampusalueella olevia pönttöjä. Pöntöt on asennettu alueelle 
vuonna 2016. Viime vuonna pesintäprosentti oli miltei 50 prosenttia ja talviyöpymisten 
määrä yli 25 prosenttia. 

Kovien materiaalien puolella jokainen oppilas pääsi rakentamaan haluamalleen lintulajille 
sopivan pöntön. Birdlife Suomi -sivustolta löytyivät oikeat mitat ja helpot rakennusoh-
jeet, joihin yhdistimme vielä vanhan kunnon Vetonaula 4 -kirjasarjan ohjeita.

Pönttöprojektin aikana teknisen työn luokasta kuuluikin innokasta sahausta ja raivokasta 
naulausta. Linnut eivät liiku suorakulman kanssa, joten tällä kertaa tärkeämpää oli työn 
ilo kuin viimeisen päälle viimeistely. Luokkien työn tuloksena moni lintuperhe sai uuden 
hienon kodin täksi kevääksi.
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Syksyllä kovien materiaalien puolella tutustuimme eri materiaalien ominaisuuksiin ja 
työstämiseen naulakkoprojektin merkeissä. Rakensimme ensin testinaulakon, jossa kaik-
ki koukut oli toteutettu eri menetelmin. Kuinka puusta pystyy rakentamaan kestävän 
koukun? Miten metalli taipuu? Entä muovi? Mitä eri kiinnitystekniikoita voimme so-
veltaa? Näiden kokemusten perusteella jokainen oppilas sai valita oman tavan toteuttaa 
lopullisen naulakon.

Moni päätyi muovin käyttämiseen, mutta myös lattaraudasta tai rautalangasta syntyi näyt-
täviä koukkuja. Työhön yhdistettiin myös kankaan värjäystä, ja näistä värjätyistä kankais-
ta syntyi upea tausta naulakolle.

4c-luokka harjoitti ompelukonetaitojaan tekemällä kevään 
retkiä varten narureput. Oppilaat suunnittelivat repun 

kuosin itse, ja ideat toteutettiin erilaisin painotekniikoin. 
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5. luokkien toimintaa

5abc-luokat vierailivat alkusyksystä Suomen vanhimmassa ja laajimmassa esihistoria-
kohteessa, Saarijärven kivikauden kylässä. Tavoitteena oli tutustua opetussuunnitelman 
mukaisesti kivikautiseen elämäntapaan, asumiseen ja erilaisiin työ- ja pyyntivälineisiin. 
Teimme mielenkiintoisen opastetun kierroksen esihistoriaa jäljittelevässä kivikauden 
kylässä. Näimme rannalla ja rakennuksien sisällä erilaisia saaliseläimiä ja kaloja, vuotia, 
saviastioita, jousia ja nuolia, keihäitä, kalaverkkoja, mertoja sekä kivikirveitä. Aarteenet-
sinnässä moni onnistui löytämään luusta tai kivestä tehdyn työvälineen tai saviruukun 
palasen. Sade ei pelottanut kokeilemasta ruuhimelontaa eikä tarkkuusammuntaa jousella. 
Napakymppi koko reissu!

Kokeilimme ja harjoittelimme arkeologin työtä. Löytöinä oli luita, ruukunpalasia ja kiviä.

5abc Saarijarven kivikauden kylassa



55

Perusopetuksen kouluvuosi: alakoulu

Ruuhimelontaa odotellessa sade yllätti.

Rafael, kivikirves ja haastava koivupölli. 
Rafael–Pölli: 1–0!

Kivikauden ihmisen asumuksissa oli tiivis tunnelma.

Kivikauden ihmiset askareissaan.

Mayan ja kivikauden löydös.
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Tutustuimme myös saaliseläimiin.

5abc:n lumiveistokset Kampusalueella
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Helmikuussa Jyväskylä täytti 182 vuotta ja kutsui Norssinkin viidesluokkalaiset juhli-
maan sitä 19.3. Paviljonkiin.

Valmistautuminen juhlavaan vastaanottoon alkoi jo hyvissä ajoin koululla. Luokassa har-
joiteltiin kättelyä ja keskusteltiin siitä, millainen käytös kuuluu arvokkaaseen tilaisuuteen. 
Etukäteen käytiin juhlan ohjelma huolella läpi, jotta kaikki osaavat yli 1500 oppilaan 
joukossa toimia oikein. Lisäksi etukäteen aiheuttivat kiihkeää kuhinaa vaatteiden valinta 
ja kampausten miettiminen.

Itse juhlapäivänä kaikki järjestelyt toimivat loistavasti. Kättely meni sujuvasti ja herkutte-
lu hienosti. Yllätysesiintyjänä ollut Eveliina sai oppilaat tanssimaan ja laulamaan mukana.

Kaupunginjohtajan vastaanotto
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5a-luokkalaisia valmistelemassa joulumarkkinoita. 
Pipareita ja itsevalettuja kynttilöitä.

5a:n kynttilät valmiina myyntiin.

Joulumarkkinat
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5b:n perheillat
Syksyn aikana luokan vanhemmat järjestivät kaksi perheiltaa, joihin osallistui oppilaita 
huoltajineen ja sisaruksineen.

Ensimmäinen ilta oli Aleksis Kiven päivänä 10.10. Illan hämärtyessä lähdimme retkei-
lemään eväsreput selässä Laajavuoren maastoon. Olo oli turvallinen pimeydestä huoli-
matta, sillä meillä oli mukana kolme etsijäkoiraa omistajineen. Illan aikana saimme tietoa 
etsijäkoirien toiminnasta ja koulutuksesta. Koirat eivät malttaneet pysyä nahoissaan, kun 
ne pääsivät vielä tositoimiin etsiessään vuorotellen metsään piiloutuneita lapsia. 

Laavulla paistettiin makkaraa ja mutusteltiin muita eväitä. Lopuksi oppilaat etsivät lamp-
pujen valossa puihin piilotettuja heijastimia. Kotiin vaeltaessamme ihailimme upeaa täh-
titaivasta. Kiitos järjestelyistä Hannu Manniselle.

Toista perheiltaa vietimme 15.11. pikkujoulujen merkeissä koululla. Nyyttäripöytä notkui 
herkuista, ja pari luokan reipasta isää yhdessä oppilaiden kanssa rakensi saliin temppura-
dan, jota lapset kiersivät posket punaisina ja hiki valuen. Osa myös pelaili lautapelejä tai 
ratkoi pulmalelujen tehtäviä.
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Steam-pedagogiikka ja projektioppiminen ja tapauksena 
Checkpoint Leonardo Viiva, Tila ja Väri -projekti Alvar Aalto -museon 
kanssa

Lokakuussa 5b-luokka osallistui työpajaan Alvar Aalto -museossa. Työpaja oli osa han-
ketta, jossa OKL:n opiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat ”Viiva, tila ja väri. Sakari Laiti-
sen konstruktiota” -näyttelyyn pohjautuvia työpajoja Alvar Aalto -museolla. Työpajoissa 
yhdistyivät taide, arkkitehtuuri ja luonnontieteet. Ne pohjautuivat uuden opetussuunni-
telman ajatukseen laaja-alaisista oppiainerajat ylittävistä projekteista. 

Museovierailu koostui näyttelykierroksesta sekä työpajatyöskentelystä. Näyttelyssä ryh-
mät valitsivat heitä jollain tavalla puhuttelevan työn, joka kuvattiin. OKL:n opiskelijoiden 
johdolla siirryttiin työpajaan, jossa valitun työn inspiroimana valmistettiin omat työt sekä 
niihin sopivat äänimaisemat.
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Muovinkierrätysprojekti
Projektin lähtökohtana on se, että olemme Unesco-koulu. Se tarkoittaa sitä, että meille 
kestävä kehitys on tärkeää. Olemme tutustuneet Agenda 2030 -tavoitteisiin ja erityisesti 
vastuulliseen kuluttamiseen.

Keväällä 2019 painotimme koulussamme opetussuunnitelman laaja-alaista tavoitetta L7 
(osallistaminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen). Valitsimme tee-
maksi kierrättämisen ja erityisesti muovien kierrätyksen.

Kehittelimme ryhmissä erilaisia kierrätysas-
tioita käyttäen kierrätysmateriaaleja niiden 
valmistamisessa. Metallisesta isosta säilykepur-
kista ideoimme astian, jota voi pestävyytensä 
ansiosta käyttää vaikka biojäteastiana tai metal-
linkeräysastiana.

Sanomalehdistä teimme sivuja rullaamalla ja lan-
gan avulla punomalla roska-astian esimerkiksi 
keräyspaperille.

Vanhoista farkuista syntyi saksien ja ompeluko-
neen avulla kätevät säilytyspussukat moneen eri 

tarkoitukseen.
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Maito- ja mehupurkeista leikkasimme liuskoja, 
joista punottiin kori.

Maitopurkin muovikorkeista puolestaan saimme 
liiman avulla koottua sydämellisen korin, johon 

voi kerätä vaikkapa muovikorkkeja.

Kananmunakennoista kokosimme jäteastian, jota voi 
käyttää vaikka poltettavien roskien säilyttämiseen 
tai keräyspaperiastiana. Jokaisen tuotteen kohdalla 
mietimme markkinointia tekemällä tuotteelle myös 
mainoksen.

Erityisesti paneuduimme muoveihin. Selvitimme, mitä 
haittaa muoveista on meressä ja eläimille. 

Valmistimme itse kahta biohajoavaa muovia. Toisen 
valmistukseen käytimme maidon kaseiiniproteiinia ja 

toista valmistimme perunan tärkkelyksestä.
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Projektissa keskeisenä tavoitteena oli paitsi 
oppia muoveista ja kierrätyksestä myös pyrkiä 
vaikuttamaan muovien kierrättämiseen ko-
deissa jakamalla siitä tietoa. Tätä varten tuo-
tettiin ryhmittäin kuusi erilaista muovinkier-
rätysopasta. Projektin myötä osalla oppilaista 
heräsi huoli siitä, että oman kodin taloyhtiössä 
ei ollut mahdollista kierrättää muoveja. Niin-
pä kirjoitimme aloitekirjeen, jonka perheet 
voivat toimittaa taloyhtiön hallitukselle.

Koko projektin ajan täytimme ryhmittäin päi-
väkirjoja.

Matkan varrella pohdimme myös, 
mitä erilaisia vahvuuksia jouduim-
me työskentelyn aikana käyttä-
mään.

Projektia esiteltiin alueellisilla 
StarT-festareilla 2.4.
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5c:n touhuja lukuvuoden varrelta

Historian tunnilla opiskelimme Egyptiä ja tutustuimme muinaisen Egyptin elämään 
VR-lasien avulla.

… ja kuvataiteen tunnilla teimme egyptiläisen hieroglyfiseinän...
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... ja egyptiläiset kuolinnaamiot kipsistä.
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5c:n yhteistyö espanjalaisen Rivo Rubeon 6a-luokan kanssa jatkui aktiivisena. Tänä lu-
kuvuonna kirjoittelimme taas kirjeitä puolin ja toisin, jaoimme diaesityksiä, joissa op-
pilaat kertoivat itselleen merkityksellisistä asioista ja tulevaisuuden suunnitelmistaan, ja 
lähetimme joulukortit postitse. 5c myös teki upean diaesityksen runoista ja valokuvista 
suomeksi ja englanniksi. Kuvassa olemme juuri saaneet joulukorttilähetyksen Espanjasta.

Ohjelmointia legoilla.
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Ympäristöopin ja kuvataiteen yhteisprojekti käsitteli planeettoja. Opiskelimme maail-
mankaikkeutta, omaa aurinkokuntaamme ja sen planeettoja ja teimme planeetat kiinnit-
tämällä sanomalehteä liisterin avulla ilmapallon päälle ja maalaamalla peiteväreillä. Lo-
puksi planeetat tietokortteineen kiinnitettiin roikkumaan luokan kattoon.
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6. luokkien toimintaa

6b-luokan lukuvuosi 2018–2019
Itsetuntemusta ja yhdessä toimimisen taitoja

6b-luokan viimeinen alakouluvuosi kiteytyy ennen kaikkea omien vahvuuksien tunnis-
tamisen sekä kehitettävien osa-alueiden löytämisen ympärille. Jokaisen oppilaan on pi-
tänyt opetella löytämään ja nimeämään sekä itsestään että luokkakavereista hyviä puo-
lia ja vahvuuksia niin luonteenpiirteiden kuin erilaisten taitojen osalta. Tätä kautta on 
myös löydetty opiskelu-, työskentely- ja kaveritaidoissa niitä kohtia, joita voisi olla syy-
tä vielä kehittää. Oppilaiden työskentelytaitoja ja toimintaa pari- ja ryhmätyötilanteis-
sa on arvioitu sekä itse- että vertaisarviointina samansisältöisellä kyselyllä aina erilais-
ten projektien yhteydessä. Näin kerääntyneestä aineistosta jokaiselle oppilaalle on ollut 
mahdollista koota kuvaaja, jonka avulla voidaan vertailla luokkakaverien näkemyksiä 
oppilaan työskentelystä suhteessa siihen, millaisena ryhmässä työskentelijänä oppilas nä-
kee itsensä. Arviointikeskusteluissa näitä kerättyjä tietoja on käytetty tilanteen mukaan 
apuna esimerkiksi opiskelutavoitteiden asettamisessa tai minäkuvan kohentamisessa.  

Opiskelutaitojen oppimista matematiikassa

Matematiikan opiskelussa luokassamme on ollut käytössä systeemi, jossa jakson aika-
na opiskeltujen asioiden arviointi aloitetaan itsearvioinnilla noin viikkoa ennen koetta. 
Oppilaat käyvät opiskellun jakson ajatuksella läpi ja valitsevat sieltä omasta mielestään 
hankalimmilta tuntuneet aiheet. Kokeeseen kerrataan kirjan tehtävien, kertausmonistei-
den ja digimateriaalien avulla. Jokaisen oppilaan tavoitteena on keskittyä erityisesti itse 
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valitsemiinsa painopistealueisiin. Kokeesta on ollut tarjolla kolmea eri versiota, joiden 
vaikeustasojen eroja on kompensoitu pisteytyksessä. Itse koetilanteeseen liittyvää jän-
nitystä on pyritty keventämään erilaisilla keinoilla. Opetusharjoittelijan opettaman desi-
maalilukujakson päätteeksi pidetyssä kokeessa oppilaille oli esimerkiksi tarjolla Haluatko 
miljonääriksi? -visailuohjelman mukaisesti kolme oljenkortta, joihin sai turvautua ongel-
matilanteessa. 

Monialainen maantieteen projekti

Maantiedossa tutustuimme Afrikkaan ja Aasiaan parityönä toteutetun monialaisen 
Matkaopas-projektin avulla. Kummastakin maanosasta oli poimittu joukko maita, jot-
ka arvottiin pareille. Tehtävänä oli etsiä sijainnin ja muiden perustietojen lisäksi tietoja 
esimerkiksi kohdemaan hintatasosta, yhteiskunnallisista oloista ja terveydenhuollosta. 
Oppilaiden tuli koota ja laskea taulukkolaskentaohjelman avulla arvio matkakuluista ja 
hankkia tietoa myös kohdemaan turvallisuustasosta sekä rokotesuosituksista. Kerättyjen 
tietojen perusteella oppilaiden piti laatia mahdollisimman informatiivinen ja houkutte-
leva matkaopasvideo. Toteutuksessa käytettiin hyödyksi green screen -tekniikkaa, jolla 
matkaoppaat saatiin kertomaan kohdemaasta “aidoissa” maisemissa.
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“Seikkailu seminaarinmäellä” -virtuaalitarina

Tarinoiden kirjoittamisessa otimme lähes kirjaimellisesti askelen uudelle polulle, kun 
ryhdyimme syksyllä suunnittelemaan pienryhmissä 360-kuvina eteneviä vaihtoehtoisten 
reittien seikkailutarinoita. Tarinoita on toteutettu vähitellen pitkin lukuvuotta, ja niiden 
on tarkoitus valmistua kevään aikana.

Yhteisenä lähtökohtana kaikilla ryhmillä oli koulusta kotiin lähtevä päähenkilö. Seminaa-
rinmäen kartan avulla ryhmät alkoivat miettiä tarinalle muutamaa vaihtoehtoista juonta ja 
reittiä. Karttaan merkittiin eri reittien kannalta oleellisia tapahtumapaikkoja, joista otet-
tiin 360-kuvat. Thinglinkin avulla matkareitti koottiin kuvasta kuvaan siirtyviksi virtuaa-
likierroksiksi. Tarina liitettiin kuviin sekä äänitiedostoina että tekstinä. Lukija tai kuulija 
pääsee tarinan risteyskohdissa valitsemaan itse, mille polulle päähenkilön matka vie ja 
mihin suuntaan tarina etenee.

6c-luokan lukuvuosi 2018–2019
Yhteistoiminnallisuutta ryhmässä toimien

6c-luokan lukuvuoden kantavina teemoina ovat olleet yhteistoiminnallisuus, keskuste-
luun pohjautuva oppimisympäristön luominen ja yhdessä toimimisen harjoitteet. Nämä 
työtavat ovat korostuneet myös harjoittelijoiden pitämillä tunneilla. Ryhmätöissä kaikkia 
oppilaita on pyritty osallistamaan ja vastuuttamaan, jotta ryhmien työskentely olisi he-
delmällistä. Työtapaa on käytetty muun muassa matematiikassa. Keväällä harjoittelijan 
ohjaamalla oppitunnilla oppilaat opiskelivat ryhmässä tasokuvioita sekä erilaisia kappa-
leita geometria-aliaksen avulla. Pelaamisen jälkeen kappaleiden avulla oli helppo myös 
varmistaa ja vahvistaa käsitteiden oppimista ja luokittelua. Ryhmien työskentely ja tuo-
tokset mahdollistivat henkilökohtaisen oppimista ohjaavan palautteen annon ja erilaisten 
ratkaisustrategioiden pohtimisen.
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Puvustaminen ja rekvisiitan valmistaminen itsenäisyyspäivän musikaaliin

6c-luokan pehmeissä käsitöissä tutustuttiin puvustajan ja pukusuunnittelijan ammattiin 
sekä valmistettiin pukuja itsenäisyyspäivän musikaaliin. Aihetta alustettiin tutustumalla 
esittelyvideon avulla Kansallisoopperan pukusuunnittelija Erika Turuseen. 

Varsinainen musikaaliprojektimme alkoi siten, että ensin oppilaat ideoivat musikaalin 
hahmojen pukuja aivoriihessä ja tutustuivat netissä oleviin valmiisiin pukuratkaisuihin 
iPadeilla. Oppilaiden tehtävänä oli valmistaa kettujen, pöllön, kissan sekä räppäreiden 
asut.

Oppilaita ohjattiin pohtimaan puvun toiminnallisuutta ja välttämään monimutkaisia rat-
kaisuja. Tunnilla vieraili myös kuvataiteilija Riikka Partanen kertomassa UV-maalaustek-
niikasta, joka toimii hyvin myös tekstiilien tehosteena. Normaalikoulun Sylisalissa on 
käytettävissä UV-lamput, joten UV-tekniikkaa toimi hyvin tässä projektissa.

Aivoriihityöskentelyn jälkeen oppilaat piirsivät erilaisia luonnoksia, joiden pohjalta pää-
dyttiin lopullisiin ratkaisuihin. Tämän jälkeen pohdittiin aikataulua ja työnjakoa. Osa pu-
vuista oli toteutettavissa sarjatyönä, joten oppilaat miettivät myös työvaiheita ja niiden 
toteutusaikataulua. Työskentelyssä painottui luova ongelmanratkaisu, sillä materiaaleja ja 
valmistustekniikoita ei ollut valmiina mietittynä. Oppilaat innostuivat aiheesta, ja työs-
kentelyprosessi tuotti onnistumisen iloa. Puvut saatiin hienosti valmiiksi aikataulussa. 
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Kielten aineryhmät

Kieltenopetus
Kieltenopetus aloitettiin Normaalikoulussa vielä tänä kouluvuonna toiselta vuosiluokalta. 
Uuden kielen oppiminen innostaa oppilaita jopa lempiaineeksi asti! Niin englannin kuin 
espanjan tunneilla toiminnallisuus ja oppimisen ilo näkyvät ja kuuluvat käytäville asti.Toi-
sen vuosiluokan englannin ryhmien oppilaat osallistuivat kevätlukukauden puolivälissä All 
Read -hankkeessa Ekapelin englanninkielisen version pilottitutkimukseen koepelaajina. 

Kansainväliset opiskelijat
Aikaisempien vuosien tapaan myös tänä kouluvuonna OKL:n vaihto-opiskelijat toi-
vat tuulahduksen omasta kotimaastaan luokkiin. Oppilaat pääsivät harjoittamaan kie-
litaitoaan käytännössä oman luokan ulkomaalaisopiskelijan kanssa keskustellessaan. 
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Tapahtumia
Euroopan kielipäivänä 26.9. koulun pihalle ilmestyi jäätelökioski. Sieltä oppilaat saivat 
jätskilippua vastaan jälkiruokajäätelön, kunhan osasivat ostaa sen jollain muulla kielel-
lä kuin suomeksi. Toukokuun 9. päivänä vietettiin Eurooppa-päivää, jolloin koulumme 
vaihto-opiskelijat pitivät välituntiaktiviteetteja eri kielillä. 

Vieraiden kielten aineryhmä järjesti joulukuun alussa jo perinteiseksi muodostuneen 
teatteriretken Tampereelle. Harrastajateatteriryhmä Spoken Word Theatre esitti Pi-
nocchio-näytelmän englanniksi. Mukaan heti koulupäivän päätteeksi lähti 62 viidennen 
luokan oppilasta neljän kieltenopettajan kanssa. Matkalla pysähdyimme hampurilaisate-
rialla Orituvalla. Esitys oli hauska, ja kuuluisuuksiakin nähtiin. 
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A2-ranskan valinnaisryhmät jatkoivat jokavuotista perinnettä 
tutustumalla ranskalaiseen ruokakulttuuriin. Joulun alla 

kuudesluokkalaiset koristelivat ryhmissä omat jouluhalot, 
Bûches de Noël, ja kuvasivat ne 

Kaunein jouluhalko -äänestystä varten.
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Viidennen luokan espan-
jan opiskelijat kertaavat 
sanastoa kärpäslätkillä 

lätkien!

Neljännen luokan espanjan 
opiskelijat palauttavat karan-
neet ilmapalloeläimet oikeisiin 
karsinoihinsa.

Ranskantunnin aktiviteetteja 
kieliaulassa
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Liikunta    2018–2019

Liikunnanopetusta on toteutettu lukuvuoden aikana eri ympäristöissä harjoitellen moni-
puolisesti erilaisia liikunta- ja työskentelytaitoja. Eri liikuntamuodot ovat toimineet sekä 
taitojen oppimisen välineenä että työskentelytaitojen harjoittajina. Liikuntatunneilla on 
työskennelty itsenäisesti sekä yhdessä toisten kanssa. Yhteistyön tavoitteena on harjaan-
nuttaa sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä. Omien niin sanottujen kotiryhmien lisäksi 
liikunnanopetusta on toteutettu yhdessä rinnakkaisten ryhmien kanssa eri ympäristöissä. 
Esimerkiksi Ladun majalla pidetyt hiihtotunnit (QR-koodi) ja Alban rannassa pelattu 
lipunryöstö (kuva) ovat olleet mukavia yhteisiä liikuntahetkiä isolla porukalla.

QR-koodin lukemalla pääset 
näkemään videon kevään hiihto-

tunnin tunnelmista.
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Norssin musiikintunnit pidetään pääosin musiikkiluokassa, jossa on tilaa paitsi laulaa ja 
soittaa, myös toteuttaa muutakin toiminnallista musiikinopetusta liikunnasta kuvalliseen 
ilmaisuun.

Musiikki
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Lukuvuoden juhlia ja tapahtumia

Koulu alkaa!
Uusi lukuvuosi aloitettiin aurinkoisessa säässä torstaina 9.8.2018. JYPin liigajoukkueen 
pelaajat yllättivät oppilaat tulemalla koululle tsemppaamaan lapsia uuteen kouluvuoteen. 
Lisäksi uutta lukuvuotta juhlittiin tiistaina 21.8.2019 koko alakoulun yhteisessä kouluna-
loitusjuhlassa. Koulussa on kivaa, ja kavereille aiheutetaan iloista mieltä!
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Syysliikuntapaiva

Normaalikoulun syysliikuntapäivää vietettiin lämpimässä syyssäässä 4.9.2018 Ladun ma-
jalla. Syysliikuntapäivänä tehtiin myös hyväntekeväisyyttä, kun päivän yhtenä toimintona 
oli Unicef-kävely. Oppilaat saivat kävelypassiinsa tarroja Soidenlammen ja Majan kakko-
sen kävelyreiteiltä. 

Päivän muusta yhteisestä ja liikunnallisesta toiminnasta vastasivat 6b- ja 6c-luokkien op-
pilaat, jotka olivat suunnitelleet muille koulun oppilaille toimintapisteitä, joissa päästiin 
yhdessä liikkumaan ja pelaamaan. Pisteillä pääsi testaamaan muun muassa limboamista, 
jalkapallon taitorataa sekä hernepussin ja frisbeen tarkkuusheittoa. Pelipisteillä taas pelat-
tiin tervapataa, loikkista, koppipalloa, petanqueta, mölkkyä ja krokettia. 
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Lohikiusaus ja karjalanpiirakat maistuivat kävelyn ja toimintapisteiden lomassa. Aurin-
koinen sää ja iloiset ilmeet takasivat kivan päivän. 
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Norssin päivä
Norssin päivä 6.10.2018 alkoi liikunnallisesti. Koko koulu oli kokoontunut Kampuk-
sen kentälle tanssimaan yhdessä. Päivää vietettiin Työelämätaidot ja yrittäjyys -teeman 
hengessä. Oppilaat olivat valmistaneet monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa erilaisia 
tapahtumia, yrityksiä ja esityksiä, ja he esittelivät omaa työskentelyään ja sen tuloksia 
huoltajille päivän aikana.

1.–2.-luokkalaisten monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa teemoina olivat Syksyn sato 
ja tutustuminen erilaisiin ammatteihin. Oppilaat työskentelivät itseään kiinnostavassa 
työpajassa. Oppilaiden pajoissa syntyi muun muassa musiikkiesitys, valokuvanäyttely, kä-
dentaitojen näyttely, näytelmä ja leivonnaisia. Osa oppilaista tutustui retkeilyyn.

3.–4.-luokkalaiset keskittyivät päivän aikana esittelemään omia monialaisten oppimisko-
konaisuuksien tuotoksiaan toisilleen ja kertomaan omista pajoistaan. Luokkiin ja auloi-
hin oli koottu pieniä näyttelyitä: pienoismalleja elämyspajan huvipuistoista, kaverikioski, 
josta sai vuokrata leikkiseuraa itselleen välitunnille, pakohuone ja kuvia sekä päiväko-
ti- että vanhainkotivierailuilta. Opetuskeittiössä toiminut kokkipajan Keittotaivas tarjosi 
herkullisia kasviskeittoja ja itse leivottuja sämpylöitä Norssin päivänä vierailleille van-
hemmille ja sisarille. 

5.–6.-luokkalaiset toteuttivat yrityspajoja. Moni luokka ehti käydä päivän aikana muun 
muassa kuntoilemassa: joko salissa pelaamassa pelejä, telineradalla tai ulkona heittele-
mässä frisbeegolfia. Myös hoivapisteellä käytiin laitattamassa kynnet tai hiukset hienoiksi!
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Itsenäisyyspäivä 2018 
Tanssiaiset
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Jouluntaikaa etsimässä
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Oppilaskunnan hallituksen kaksi jäsentä haastatteli rehtori Markus Leppinimeä 
kysellen hänen joulunvietostaan ja lempijouluherkuistaan.

Ulkojoulujuhla oli kiva kokemus niin esiintyjille kuin yleisöllekin, ja sääkin suosi 
meitä juhlijoita. Vain kasaamisvaiheessa pieni lumisade yllätti, mutta illalla oli jo 
selkeää.

Joulujuhla
Joulujuhla järjestettiin tänä vuonna hieman perinteisestä poikkeavasti, nimittäin 
ulkona. Joulujuhlaa olivat suunnittelemassa ja toteuttamassa kaikki eppuluokat 
räppeineen ja tonttukujineen, 2b ja 2c tonttutansseineen sekä 4a jouluisine näy-
telmineen ja 4c evankeliumeineen. 

Yleisö sai kiertää omaa kouluamme ympäri nähden samalla eri luokkien koris-
telemia ikkunoita ja nauttien luokkien esityksistä. Päälavalla vanhan koulun pi-
halla oli esitysten lisäksi myös markkinat, joista yleisöllä oli mahdollisuus ostaa 
vaikkapa herkkuja.
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Syysluku
kauden 

viimeine
n paiva
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Talviliikuntapaiva

Alakoulun talviliikuntapäivää vietettiin 7.3. Torstaiaamuna oppilaat, opettajat ja opetus-
harjoittelijat matkasivat Ladun majalle. Kahden edellisen vuoden tapaan matkaan lähdet-
tiin kummiluokkien kanssa. Isommat kummioppilaat huolehtivat pienemmistä ja auttoi-
vat suksien jalkaan laittamisessa. 

Päivä onnistui mainiosti. Pikkukakkosella, Soidenlammen lenkillä ja lammen jäällä riitti 
kiertäjiä. Lumitilanne oli hyvä, ja sääkin suosi hiihtäjiä. Pientä purtavaa sai ostaa Ladun 
majan kioskista.

Amandan väki tarjosi lounaaksi 
kinkkukiusausta mehun ja kaakaon 
kera. Tänä vuonna norssilaiset 
ruokailivat mallikelpoisesti ulkona. 
Yhtään roskia ei jäänyt Majan sisä-
tiloihin eikä sen edustalle. Siitä La-
dun majan henkilökunta lähettikin 
erikoiskiitokset norssilaisille!
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Pääsiäishartaus 18.4.2019
Vietimme pääsiäisjuhlaa Jyväskylän Kaupunginkirkossa. Tänä vuonna kirkkoon astuttiin 
sisään hiljaisuuden portista 4b-luokan laulaessa Tiellä ken vaeltaa. Jokainen kirkkoon 
saapunut sai käteensä rukoushöyhenen, joka kulki mukana koko hartauden ajan kullakin 
oppilaalla. Pappi Kirsi johti tilaisuutta, ja kanttori Piia säesti yhteislaulut. Isä meidän -ru-
kouksen ja Pääsiäinen jatkua saa -laulun jälkeen koimme yhdessä toiminnallisen loppu-
rukouksen ja poistuimme sitten rauhassa saattamaan kukin oman höyhenemme koululle. 
Höyhenistä kukin luokka työsti oman mieleisensä tuotoksen, kuten vaikkapa rukoustau-
lun. Pääsiäinen sai näin arvoisensa alun. Kiitokset seurakunnan väelle!
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Kummitoiminta

Luokkien 5. ja 2. kummitoimintaa
Viikon 37 touhuja

Kummitunnilla 2c:n ja 5c:n oppilaat pelasivat 5c:n tekemiä pelejä.
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Teimme yhdessä 5b:n kanssa rakennetun ympäristön maisemia liikennesääntöineen. Valmiit 
maisemat viemme kummioppilaiden soluun leikkiä ja liikennesääntöjen opettelua varten.

5b-luokka teki ohjelmointiharjoituksia 2b-luokalle. Tehtävät sisälsivät kertolaskuja ja äi-
dinkielen harjoituksista synonyymejä ja vastakohtia. Bluebotti piti ohjelmoida löytämään 
oikea vastaus. Osalla pelilaudoista kaksi bottia kilpailivat, kumpi ehtii ensin oikean vas-
tauksen luokse. Osalla laudoista taas piti hakea oikean vastauksen lappu ruudukolta.
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Kerhotoiminta alakoulussa

1. luokan iPad-kerho
1. luokan iPad-kerhossa opeteltiin 
laitteen peruskäyttöä. Tutustuimme 
muun muassa kuvaamiseen, rajaa-
miseen ja videointiin. Ryhmä teki in-
nokkaasti omia trailereita ja Puppet 
Pulsseja. Google Earthin ja kartto-
jen avulla pääsimme aina kotikadulle 
asti.

Kerhotoiminnan keskeisenä tehtävänä on oppilaan kasvun tukeminen ja monipuolisen 
vapaa-ajan toiminnan vakiinnuttaminen luontevaksi osaksi koulupäivää. Näitä tavoitteita 
tukemaan alakoulussa järjestettiin lukuvuoden aikana 21 erilaista kerhoa. Kerhoissa oppi-
laat pääsivät työskentelemään yhdessä sekä saivat onnistumisen, ilon ja oppimisen koke-
muksia. Toivottavasti joku löysi itselleen myös uuden harrastuksen. Kerhot kiinnostivat 
oppilaita todella paljon, ja niissä eri-ikäiset oppilaat saivat tutustua toisiinsa. Kerhojen 
ohjaajina toimivat opettajat, opetusharjoittelijat tai muut yhteistyökumppanit. Suosituim-
pia kerhoja tänä lukuvuonna olivat kuorot, Maistiaisia maailmalta -kerho, englannin kie-
len kerho,  kuvataidekerho ja koodauskerho.

Lukuvuonna 2018–2019 koulussamme olivat seuraavat kerhot: pienten kuoro, isojen 
kuoro, poikakuoro, koodauskerho, iPad-kerho, taitotekniikkakerho, ranskan kerho, eng-
lannin kerho, teknisen työn kerho, shakkikerho, Maistiaisia maailmalta -kerho, kuvataide-
kerho, opaskerho, Kokataan yhdessä -kerho, voimistelun monilajikerho, parkour-kerho, 
lautapelikerho, keppihevoskerho, koodauskerho, välituntiliikunnan ohjaajakerho ja bän-
dikerho. 

Näiden kerhojen lisäksi yksi oppilasryhmä ensimmäisen ja toisen luokan oppilaista on 
voinut osallistua Moto-kerhoon (motoriikkakerho). Kerho toteutettiin yhteistyössä yli-
opistonlehtori Terhi Huovisen kanssa. Kerhossa oli oppilaiden ohjaajina mukana liikun-
nanopettajiksi opiskelevia opiskelijoita sekä erityisliikunnan opiskelijoita. Kerho oli osa 
opiskelijoiden Oppimisen tukeminen liikunnassa -kurssia sekä Pallopelien soveltaminen 
-kurssia. Kerhossa vahvistettiin oppilaiden havaintomotorisia taitoja, liikkumis- ja tasa-
painotaitoja sekä käsittelytaitoja.
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Kolmetoista innokasta tyttöä oli kokoontunut 3a-luokkaan, alkamassa oli kepparikerho. 
Kerhon vetäjänä toimi kuudesluokkalainen Ella. Ella ohjasi kerholaisia suunnittelemaan 
ja ompelemaan omat keppihevoset. Luokassa vallitsi innokas työn touhu, ja kun hevo-
set alkoivat valmistua, into vain lisääntyi. Viimeisellä kerhokerralla hevoset Käpy, Mikki, 
Hallavaharja, Siru, Vivian, Keksi, Sokru, Vinke ja Nimetön sekä muut ponit veivät tyyty-
väiset omistajansa laukaten ja ravaten tutkimaan omaa koulua.

Kepparikerho
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Jo usean vuoden ajan Normaalikoululla on järjestetty 3.–6.-luokkalaisille Maistiaisia maa-
ilmalta -kerho osana koulun kansainvälistä toimintaa. Kerhon vetäjinä toimivat opetta-
ja Mari Kalajan ohella yliopistolla opiskelevat Erasmus+ -vaihto-opiskelijat eri puolilta 
maailmaa. Kerhossa oppilaat tutustuvat eri maihin, kieliin ja kulttuureihin kokkaamalla 
eri maille tyypillisiä ruokia tai leivonnaisia sekä erilaisten aktiviteettien avulla luokassa. 
Kerho oli todella suosittu: ilmoittautuneita oli 22 oppilasta eri luokilta ja luokka-asteilta, 
ja muutama oppilas liittyi mukaan joulun jälkeen. Tänä vuonna saimme - ja teimme - 
maistiaisia muun muassa Perusta, Chilestä, Espanjasta, Tsekin tasavallasta, Skotlannista 
ja Walesista, Japanista, Etelä-Koreasta, Itävallasta, Kreikasta, Latviasta, Virosta, Kiinasta, 
Hollannista, Irlannista sekä Italiasta. Maiste-
limme muun muassa chlebíčkyjä, Mona de 
Pasquaa, onigirejä, sushia, shortbreadia, ap-
felspatzenia, kourampiedesejä, empanadilla-
seja sekä pasta al pestoa. 

Oppilaat ovat maistelleet eksoottisiakin ma-
kuja ennakkoluulottomasti, ja erään oppilaan 
toive oli: ”Ope, eikö ensi vuonna voisi olla 
Mahat täyteen maailmalta -kerho?” 

Maistiaisia maailmalta -kerho
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Kuvataidekerhossa pienet taitelijat ovat kokeil-
leet erilaisia tekniikoita. Kerhossa on syntynyt 
savitöitä ja painantatöitä, ja siellä on kokeiltu 
erilaisia värejä, muun muassa akvarellivärejä, 
nestemäistä tussia, puolipeitevärejä, pehmei-
tä lyijykyniä sekä pullopeitevärejä. Innokkaat 
taiteilijat ovat olleet tuottoisia, ja osa töistä on 
ollut esillä käytävänäyttelyissä.

Kuvataidekerho

Pääsiäispuput englannin 
kerhossa
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Lautapelikerho

Voimistelukerhossa keskityttiin syksyllä perusvoimistelutaitojen harjoitteluun. Erityisesti 
akrobatialiikkeet, kuten kärrynpyörä, flikki ja perhonen olivat kerholaisten tavoiteliikkei-
nä, ja niissä kehityttiin upeasti.

Kevätlukukaudella kerhossa harjoiteltiin välinevoimistelun perusteita pallon ja nauhan 
avulla. Kerholaiset innostuivat etenkin pallovoimistelusta, ja pallo valikoitui välineeksi 
myös kevätjuhlaesitykseen. Loppukevät harjoiteltiinkin ahkerasti kevätjuhlaesitystä, joka 
on hieno yhdistelmä kerhossa kuluvana lukuvuonna opittuja asioita, väline- ja akrobati-
avoimistelua. 

Voimistelukerho
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Toppuluokkalaisten taitotekniikkakerhossa on kuluneena vuonna tehty monenlaista. 
Kerhon tavoitteena on yhdistää tvt-taitoja taideaineisiin. Muun muassa kokeilimme 
UV-maalailua rekvisiitaksi musikaaliin ja omaksi iloksi paitoihin. Lisäksi olemme raken-
nelleet karkkitehtuurin keinoin, maalanneet, askarrelleet, ohjelmoineet, videoineet ja iso-
na projektina kehittelimme ryhmissä erilaisia liikkuvia leluja.

Taitotekniikkakerho

Hyönteiselämää-minimusikaali 

Norssin päivänä, lauantaina 6.10.2018, kuultiin pienten kuoron esittämä Hyönteislä-
mää-minimusikaali, jossa kuultiin muun muassa lauluja kärpäsistä, hyttysistä ja muu-
rahaisista. Pienten kuoro oli harjoitellut ahkerasti koko alkusyksyn, ja laulu raikasi ja 
hyönteiset tuntuivat vielä pörräävän ihan korvan juuressa, vaikka oltiin jo menossa kohti 
syksyä. Tämä oli monelle pienten kuorolaiselle ensimmäinen esiintyminen koulussamme.

Kuorojen esityksiä lukuvuonna 2018–2019
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Jouluntaikaa etsimässä -musiikkisatu 

Kaikki Norssin kuorot valmistelivat musiikkisatuesityksen, joka esitettiin itsenäisyyspäi-
väviikolla ensin kuorolaisten perheille ja kutsuvieraille ja sitten vielä koko koulumme 
oppilaille ja henkilökunnalle. Satu kertoi Hilja-nimisestä tytöstä, joka ei oikein uskonut 
jouluntaikaan, ja hänen mielestään koko jouluhössötys oli aivan turhanpäiväistä. Eräänä 
yönä hän kuitenkin luuli näkevänsä unta, kun musta kissa ilmestyi hänen viereensä ja 
johdatteli häntä kiertelemään ja kaartelemaan erilaisten joulunviettäjien luokse. 

Tällä ihmeellisellä retkellään Hilja tapasi niin yksinäisyydessä joulua viettäviä kuin katu-
poikiakin. Myös eläinystävät kertoivat Hiljalle omia ajatuksiaan joulunvietosta tanssien ja 
laulaen. Kissan ja ystävien avulla Hilja huomasi, kuinka hyvä hänen olikaan olla juuri täs-
sä hetkessä, omien läheistensä kanssa. “Ihana on tässä olla, mieleni kun täyttää saa rauha, 
hiljaisuus, en muuta jää mä enää kaipaamaan. Joulumieli saapuu pikkuhiljaa sydämeen, 
voisin tallettaa sen kauas tulevaisuuteen.”

Kaikki musiikkisadun kappaleet on säveltänyt ja sanoittanut musiikinopettaja Henna 
Mikkonen. Käsikirjoitus pohjautuu hänen tyttärensä joulusatuun, ja käsikirjoitusta olivat 
kirjoittamassa Hennan lisäksi hänen lapsensa Lassi ja Sointu sekä kuoronohjaajat Sanna 
Pakarinen ja Susanne Roos.

Puvustukset, tanssikoreografiat, äänentoisto, valaistukset ja valokuvat olivat moniamma-
tillisen yhteistyön tulosta, ja tätä musiikkisatua olivat toteuttamassa myös luokanopettajat 
Sari Oksanen ja Heikki Luumi, englanninopettaja Anna Laukkarinen sekä avustajat Hei-
di Laahanen ja Anni Kinnunen.

Meriseikkailumusikaali

Kevätlukukaudella isojen kuorolaiset sekä poikakuorolaiset saivat mahdollisuuden ideoi-
da ja käsikirjoittaakin itse oman tarinansa, joka esitettäisiin koko koululle toukokuussa. 
Tästä syntyi meriseikkailumusikaali, jossa päähenkilönä esiintyi delfiinipoika. Delfiinipoi-
ka kohtaa matkallaan monia eri asioita yrittäessään pohtia samalla, kuinka meren voisi 
pelastaa saastumiselta.
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Kehittämistoiminta alakoululla

Hyvinvointioppiminen ja liikkuva koulu
Hyvinvointioppimisen ja liikkuvan koulun tiimin tavoitteena on ollut kehittää koulun 
toimintakulttuuria hyvinvointia ja fyysistä aktiivisuutta tukevaksi. Tiimiin kuuluivat Jou-
ni Kuusisto, Mikko Lindeman, Heidi Mouhu, Sari Oksanen, Sanna Pakarinen, 
Sari Piipponen ja Sari Pulli. Hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden lisääntyessä oppimi-
nen on parempaa ja koko kouluyhteisö toimii tehokkaammin. 
 
Lukuvuoden aikana toteutuneita asioita: 
- Lähdimme kehittämään välituntiliikuntaa Välkkäritoiminnan kautta. 
- Sporttipassit jaettiin kaikille 1.–2.-luokkalaisille. Kortin avulla oli mahdollista  
 osallistua maksuttomiin laji-/liikuntakokeiluihin Jyväskylässä. 
- Norssin päivän koulukokoontuminen järjestettiin liikkuva koulu -hengessä   
 yhteisenä päivänavauksena tanssin muodossa ulkona kampuksen kentällä. 
- Toteutimme kokeiluna Normaalikoulun alakoulun ensimmäinen Firstbeat-hy 
 vinvointianalyysin oppilaille, 5c-luokalle. Hyvinvoinnin objektiivinen mittaus  
 ja käsittely luokassa oppilaiden kanssa antoivat ainutlaatuista tietoa oppilaan   
 omasta ja koko luokan hyvinvoinnista erityisesti stressin, 
 palautumisen ja liikunnan osalta. 
- Itsenäisyyspäivän tanssiaiset 5.12. olivat osa liikkuvan koulun toimintaa. 
- Järjestimme Liikkuvan joulukalenterin, jossa oli joka päivä uudet 
 liikuntatehtävät. 
- Talvella toteutettiin Luistelu vs. Hiihto -seuranta luokissa. Kampanjan tavoit  
 teena oli aktivoida oppilaita talviliikuntaan vapaa-ajalla, ja taulukkoon 
 merkittiin liikuntamuotojen harrastusmäärät. 
- Järjestettiin Hyvien tapojen viikko. 
- Keväällä ohjelmassa oli Keski-Suomen palloliiton järjestämä 
 “Kaikki Pelissä”  -jalkapalloturnaus.

Taukojumpan avulla

Peppu ylös penkistä ja lisää liikuntaa koulupäiviin.

Liikunnallisen 
joulukalenterin myötä
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Ulos oppimaan!
Harjoittelemme hyviä tapoja 

ja ystävällisyyttä.

Välkkäri-toiminta
Norssin alakoulun Välkkäri-toiminta polkaistiin käyntiin syksyllä 2018. Välkkäri-toimin-
nan ideana on, että oppilaat suunnittelevat ja ohjaavat toisilleen välituntitoimintaa. 

Toteutus

Norssilla päätettiin toteuttaa Välkkäri-toimintaa kerran viikossa. Välkkäri-välitunti on 
pidetty aina maanantaisin ensimmäisellä välitunnilla, jolloin se on ollut sekä ohjaajille 
että oppilaille helppo muistaa. Välkkäri-pisteitä on ollut kolme, ja jokaiselle luokkaparille 
on ollut oma leikkipisteensä: 1a- ja 2a-luokalle sama piste, 1b- ja 2b-luokalle sama piste 
ja niin edelleen. 

Ohjaava opettaja

Välkkäreillä on syytä olla ohjaava opettaja. Ohjaava opettaja voi toimia välkkäreiden kou-
luttajana ja kutsua välkkärit koolle yhteisiin suunnittelutapaamisiin tarpeen mukaisesti 
sekä ratkaista yhdessä välkkäreiden kanssa mahdollisia ongelmatilanteita.

Välkkäreiden sitouttamiseen kannattaa miettiä keinoja. Hyviä kokemuksia on saatu esi-
merkiksi lukuvuoden lopuksi järjestettävästä retkestä tai kiitoskerrasta. Norssilla välkkä-
rit pääsevät joulukuussa liikuntapuistoon ja syömään. Oppilaskunnan hallitus sponsoroi 
välkkäreille kiitoskerran kulut. Välkkärit saavat lisäksi todistuksen työstään välkkärinä.

Välkkärikoulutukset

Ohjaava opettaja Sari Oksanen järjesti välkkäreiksi haluaville oppilaille viiden tunnin 
koulutuksen, jossa käytiin läpi Välkkäri-toiminnan ja liikuntatuokion ohjaamisen ja suun-
nittelun keskeisiä periaatteita. Sari on ollut mukana jokaisella Välkkäri-välitunnilla var-
mistamassa, että leikit on saatu käyntiin. Välkkäri-koulutuksessa tehtiin myös välkkäreille 
liivit, kyltit sekä mainoksia. Lisäksi kokosimme välkkäreille oman välinepussin.
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Välkkärit

Välkkäreinä syyslukukaudella 2018 ovat toimineet kahdeksan 5.–6. luokkien oppilasta. 
Tästä porukasta yksi lopetti ja yksi tuli mukaan kesken lukukauden. 

Haasteet

Loppusyksystä emme saaneet aina riittävästi leikkijöitä Välkkäri-pisteisiin. Näillä kerroilla 
yhdistimme kaikki leikkijät yhdeksi tai kahdeksi eri porukaksi tai suuntasimme välkkärei-
den huomion esimerkiksi jalkapallopeleihin, joissa tarvitaan välillä isompia pelinohjaajia 
ristiriitatilanteiden selvittämisessä.

Tulevaisuus

Pohditaan tammikuun ensimmäisellä kerhokerralla, ovatko syyskauden välkkärit vielä 
halukkaita jatkamaan ohjaamista. Pohditaan sisäliikunta-välituntien, erilaisten talviaktivi-
teettien ja turnausten järjestämistä oppilaiden innokkuuden lisäämiseksi.

Kevätlukukausi 2019

Tammikuussa välkkärit suunnittelivat talviliikuntajaksoa hiihtoloma-viikoille saakka. 
Päätettiin avata pulkkienvuokrauspiste, josta 1.–6. luokkien oppilaat saisivat vuokrata 
itselleen laskuvälineen Välkkäri-välitunnin ajaksi. Samoin päätettiin laajentaa toimintaa 
3.-luokkalaisille. Näin ollen tammikuussa aloitimme kolme eri aktiviteettiä: 1.–2. luok-
kalaisten leikkipisteen, 3.-luokkalaisten leikkipisteen sekä laskuvälineen vuokrauspisteen.

Kolme välkkäriä lopetti ohjaamisen, mutta saimme yhden uuden välkkärin tilalle, jolloin 
jokaiselle pisteelle löytyi kaksi ohjaajaa.

Hankimme 20 pulkkaa lisää koululle, jotta niitä riittäisi myös luokalliselle oppilaita oppi-
tuntien sisäiseen käyttöön sekä retkiin. Lisäksi välituntiliikuntaa varten hankittiin keväällä 
potkulautoja ja hyppykeppejä oppilaiden fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi.
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Kansainvälisyys- ja UNESCO-ryhmän toiminta
Lukuvuonna 2018–2019 Kansainvälisyys- ja UNESCO-ryhmä aktivoitui kehittämään 
toimintaansa näkyvämmäksi. Kevätlukukauden teemaa ”osallistuminen, vaikuttaminen 
ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen” noudattaen koulun seinille hankittiin YK:n 
Agenda 2030 -julisteita.

Kestävän kehityksen hengessä koulun KV-/Unesco-tiimi uudisti koulurakennuksemme 
roskiksia, ja uudistuksen myötä mahdollistui nyt myös biojätteiden lajittelu. 

Kevätlukukaudella 2019 koulussamme suoritti 24 kansainvälistä opiskelijaa Teaching 
practice for exchange students -kurssia. Opiskelijat seurasivat oppitunteja, pitivät ope-
tustuokioita kotiluokissaan ja kokkasivat oppilaiden kanssa 
Maistiaisia maailmalta-kerhossa sekä aktivoivat oppilaita Eurooppa-päivänä.

Kansainvälisiä vieraita riitti tänäkin vuonna. Kouluumme tutustui niin opettajia, rehto-
reita, kasvatusalan ammattilaisia, tutkijoita kuin opiskelijoitakin eri puolilta maailmaa. 

Koulumme opettajat edustivat suomalaista koulutusta myös ulkomailla. Mari Kalaja 
vieraili tammikuussa 2019 kansainvälisessä symposiumissa Tokiossa Japanissa luen-
noimassa suomalaisesta kieltenopetuksesta. Anna Laukkarinen teki koulutusvierailun 
Kiinaan huhtikuussa. 

Kroatiassa Umagissa sijaitseva Galileo Galilein -koulu pyysi meitä mukaan Erasmus+ 
-hankkeeseen. Yhteistyössä Kroatian ja neljän muun maan kanssa tehtiin hankehake-
mus H@me-projektiin, jossa aiheena on kulttuuriperintö.

Keväällä koulussa vietettiin Eurooppa-päivää. Jo perinteeksi muodostunut jäätelökioski 
sai oppilaat kiirehtimään välitunnille ja harjoittamaan kielitaitoaan tositilanteessa. 

Unesco-kouluverkoston tarkoituksena on edistää kulttuurienvälistä vuorovaikutusta, 
rauhaa, ihmisoikeuksia, kestävää kehitystä ja laadukasta koulutusta. Viime vuosina 
erityisesti globaalikasvatus ja kestävä kehitys ovat nousseet tärkeään rooliin kulttuuri- ja 
maailmanperintökohteiden turvaamisen ja suojelun kanssa. Globaalikasvatuksen piiriin 
sisältyvät kulttuuri- ja maailmanperintökasvatus tukevat yksilön kulttuuri-identiteetin 
kehittymistä sekä edistävät kulttuurista osaamista ja kestävää kehitystä.

Unesco-toiminta kannustaa kouluja avautumaan rohkeasti ympäristöönsä ja ottamaan 
maailmankansalaisiksi kasvamisen lähtemättömäksi osaksi koulujen jokapäiväistä ope-
tusta. 
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Unesco-kouluverkoston vuoteen 2021 ulottuvalla strategiakaudella keskitytään maa-
ilmankansalaisuuden (Global Citizenship Education, GCE) ja kestävän kehityksen 
(Education for Sustainable Development, ESD) kysymyksiin. Kouluverkoston strategia 
pohjautuu Unescon strategiaan (2014–2021).

Jyväskylän norssissa toimitaan verkostoituneena useammalla eri tasolla. Näistä aktiivi-
simmin toimii Jyväskylän seudun Unesco ASP-net -verkosto, johon kuuluu seitsemän 
eri koulua. Verkostolla on kuluneen lukuvuoden aikana ollut seitsemän tapaamisker-
taa. Lisäksi yhteistyötä on tehty norssien verkostossa. Tämä verkosto kokoontui myös 
eNorssi-seminaarin yhteydessä.

Oman koulun tasolla Unesco-toimintaa on ollut lapsen oikeuksien viikon toteuttami-
nen koululla ja kevään laaja-alaisten opintojen sitominen Agenda 2030 -tavoitteiden 
kautta osaksi MONO-opintoja.

Norssien verkosto haki opetushallituksen hankerahaa norssien roolin nostamiseen 
Unesco-toimijoina. Tavoitteena on osallistua koulutuksen kriisin ratkaisemiseen löytä-
mällä uusia tapoja kehittää koulutusta ja uudistaa oppimista yhteisöllisen ja pitkäjäntei-
sen kehittämisen kautta
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Lapsen oikeuksien viikko
19.–23.11. osallistuimme lapsen oikeuksien viikkoon, joka oli alakouluille suunnattu toi-
minnallinen teemaviikko. Viikon tarkoituksena oli tutustuttaa oppilaita lapsen oikeuk-
sien sopimukseen sekä herättää heitä pohtimaan sopimuksen toteutumista kaikkialla 
maailmassa. Erityisesti teemana oli osallisuus.

Viikon jokaisena päivänä oppilaat pitivät lyhyen päivänavauksen keskusradiossa. Lapsen 
oikeuksien päivänä 20.11. oli koulukokoontuminen salissa.
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Pedagoginen tiimi
Pedagogisen tiimin keskeisenä tehtävänä on opetussuunnitelman kehittäminen ja 
arviointi. Tiimi seuraa opetussuunnitelman keskeisten linjausten toteutumista koulus-
samme ja tuo keskusteluun kehitettäviä asioita muun muassa laaja-alaisten tavoitteiden 
näkökulmasta. Tiimi suunnittelee lukuvuosisuunnitelmaan kirjattavia asioita ja kehittää 
suunnitelmaa yhdessä rehtorin kanssa.

Koulun pedagoginen tiimi keskittyi tänä lukuvuonna koulun toimintakulttuurin kehit-
tämiseen. Tiimi käsitteli ja teki ehdotuksia opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista ja 
kokosi palautetta koulun uudesta päivärytmistä ja jaksojärjestelmästä sekä monialaisten 
oppimiskokonaisuuksien toteuttamista. Opettajien yhteissuunnitteluaikana keskusteltiin 
muun muassa oppimista edistävästä arvioinnista, monialaisista oppimiskokonaisuuksis-
ta, tuntijaosta sekä uudesta päivärytmistä.

Tiimin tavoitteena on ylläpitää pedagogista keskustelua työyhteisössämme ja suunnitella 
myös ajankohtaisia koulutusteemoja. Tänä lukuvuonna saimme koulutusta muun muas-
sa monikielisen oppilaan huomioimisesta luokassa sekä ADHD-oppilaan kohtaamisesta 
luokassa.
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TVT-kehittämisryhmä
Lukuvuoden 2018–2019 aikana TVT-kehittämisryhmän toiminta on ollut aktiivista. 
Ryhmä on kokoontunut pohtimaan yhdessä koulun tietoteknistä kehittämistä. Opetta-
jille teetettiin kysely koulutustoiveista muun muassa eri aiheista ja sovelluksista. Kyselyn 
tulosten perusteella ryhmä tarjoaa koulutusta opettajakunnalle.

Luokkien AV-välineistöä uusittiin hankkimalla koko koululle uusia kosketusnäyttötau-
luja. Myös oppilaskäytössä olevia laitteita uusittiin ja lisättiin (muun muassa iPadeja ja 
Chromebookeja). Alakoululle jo kuusi vuotta sitten hankitut ensimmäisen aallon yhteis-
käyttöön hankitut iPadit vaihdettiin uusiin, ja myös 1-to-1 -käytössä olevien laitteiden 
määrää lisättiin. Koulun opetuskäyttöön hankitun Google Suite for Education -pilvipal-
velun käyttöä tehostettiin. 

Koulun kuvataideluokkaa ryhdyttiin lukuvuo-
den aikana muuntamaan monitoimiluokaksi, 
jonne keskitetään esimerkiksi ohjelmoinnin ja 
lisätyn- sekä virtuaalitodellisuuden (AR ja VR) 
opetusvälineistöä. 

Opetusharjoittelujaksojen TVT-koulutusten 
sisältöjä muokattiin vastaamaan paremmin 
opetuskäytön nykyisiä laite- ja ohjelmistore-
sursseja, kuten esimerkiksi Google-palvelun ja 
virtuaalitodellisuuden hyödyntämistä opetuk-
sessa. Koulutusta tarjotaan jokaisessa harjoit-
telujaksossa, ja jokainen osio kehittää opiske-
lijoiden taitoja tieto- ja viestintäteknologian 
opetuskäytössä.
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Kilpailutoiminta
Jyväskylän alueella järjestetään aktiivisesti Koululiikuntaliiton kilpailutoimintaa koulu-
jenvälisten oppilasurheilutapahtumien muodossa. Kilpailut ovat oppilaille hyvä mah-
dollisuus osallistua kilpailutoimintaan, vaikka ei olisikaan erityisesti jonkin tietyn lajin 
harrastaja. Osallistuminen ei edellytä oppilailta lajilisenssejä tai erityisiä varusteita, ja 
joissakin kilpailuissa, esimerkiksi sulkapallossa ja uinnissa, on omat sarjat lisenssiurhei-
lijoille ja muille harrastajille. Normaalikoulun oppilaat osallistuivat lukuvuoden aikana 
viiteen erilaiseen koululaisurheilutapahtumaan, ja kaikissa tapahtumissa koulumme 
oppilaille tuli myös menestystä.

Koulujenvälinen maastopyöräilykilpailu
Koulujenvälinen maastopyöräilytapahtuma ajettiin Halssilan hiihtomaassa 28.8. Mukana 
oli Jyväskylän alakoulujen oppilaita 3.–6. luokilta. Kilpailussa ajettiin latupohjia ja pol-
kuja pitkin kulkevaa noin 800 metrin mittaista rataa. 3.- ja 4.-luokkalaiset kiersivät radan 
kolmesti ja 5.–6.-luokkalaiset viidesti. Rata koetteli pyöräilijöiden ajotaitoa ja kuntoa.

Norssilta tapahtumassa oli mukana 11 oppilasta: Kaapo Salmensaari, Eliel Lehtovuo-
ri, Pyry Kallberg, Urho Järvinen, Tuukka Vertamo, Veikka Rintala, Rafael Pihlman, 
Samuel Manninen, Vilho Ketonen, Tobia Capelletti ja Nelly Nzeyimana. Norssi oli yksi 
niistä harvoista kouluista, jonka oppilaat kulkivat pyöräillen tapahtumaan ja takaisin. 
Norssin oppilaista mitalisijat saavuttivat 3.-luokkalaisten poikien sarjassa Eliel Lehto-
vuori (3.) ja 5.-luokkalaisten tyttöjen sarjassa Nelly Nzeyimana (2.).
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Harjun yleisurheilukentällä kilpailtiin koulujenväliset yleisurheilukilpailut. Mukana oli 
oppilaita 3.–6. luokilta Jyväskylän alueen kouluista. Yhteensä noin 1000 oppilasta oli 
nauttimassa kisatunnelmasta. Normaalikoulun oppilaille menestystä tuli seuraavissa 
lajeissa:

Urho Järvinen juoksi hopealle 4. luokan poikien 60 metrin juoksussa. Samassa lajissa 
5. luokan sarjassa Vilho Ketonen sai hopeaa. Lisäksi 5. luokan poikien pituushypyssä 
tuli norssille kaksi mitalia, kun Vilho Ketonen oli toinen ja Hannes Bottas kolmas. Eevi 
Paakkari oli 6. luokan tyttöjen 1000 metrin juoksussa toinen upean loppukirin ansiosta. 
Mitalisijoja lähellä oli Juho Hyppönen ollen 5. luokan poikien kuulantyönnössä neljäs. 

Koulujenväliset yleisurheilukilpailut Harjulla 19.9.
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Koulujenväliset uintikilpailut
Koulujenvälinen uintikilpailu uitiin Norssin naapurissa Aaltoalvarin uimahallissa 24.10. 
Mukana oli yli 200 oppilasta eri ala- ja yläkouluista ympäri Jyväskylää. Kilpailussa oli 
omat sarjat lisenssiuimareille ja ei-lisenssiuimareille. Norssilta mukana olivat seuraavat 
oppilaat: lisenssiuimareiden sarjoissa Veera Mäkelä 5a ja Milma Taipale 4c sekä ei-li-
senssiuimareiden sarjoissa Pihla Valkonen 2c, Riku Kukkonen 2c, Leo Jääskeläinen 5c 
ja Alisa Hynninen 6a.

Alisa Hynninen voitti 5.–6.-luokkalaisten tyttöjen ei-lisenssiuimareiden sarjan, ja Riku 
Kukkonen oli 1.–2.-luokkalaisten poikien ei-lisenssiuimareiden sarjassa toinen.
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Koulujenväliset sulkapallokilpailut 12.3.2019
Jyväskylän koulujenvälinen sulkapalloturnaus pelattiin Monitoimitalolla ja Hipposhallis-
sa 12.3.2019. Tapahtuma oli Suomen suurin koululaisten sulkapallotapahtuma. Mukana 
oli runsaasti pelaajia ympäri kaupunkia. Jokaisen luokkatason sarjoissa oli kymmeniä 
pelaajia. Normaalikoulun alakoululta mukana olivat seuraavat oppilaat: Kaarlo Kur-
jenniemi 3a, Matias Koistinen 3a, Tuukka Vertamo 4b, Juho Hyppönen 5b, Samuel 
Manninen 5b, Julia Mäcklin 5c, Miska Lundell 6a, Aksel Jakosuo 6a, Tuomas Mutanen 
6b, Sara Pelkonen 6a ja Matilda Pätilä 6a.

Turnauksen peleissä ei ollut erikseen tuomareita, vaan oppilaat tuomaroivat pelit itse ja 
toimivat toistensa pisteidenlaskijoina. Näin 
oppilaat oppivat hyvää urheiluhenkeä kilpai-
lutoiminnan ohessa.

5.-luokkalaisten tyttöjen sarjassa Julia 
Mäcklin voitti koko turnauksen! Sara Pelko-
nen sijoittui toiseksi 6.-luokkalaisten tyttöjen 
sarjassa, ja Kaarlo Kurjenniemi saavutti 
hopeaa 3.-luokkalaisten poikien sarjassa.
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Koulujenväliset jääpalloturnaukset
Jyväskylän koulujenväliset jääpallokilpailut pelattiin Viitaniemessä tiistaina 5.2. (3.–4. 
lk.) ja keskiviikkona 6.2. (5.–6. lk.). Mukana oli joukkueita Jyväskylän alueen eri kouluis-
ta. Norssin alakoulusta oli mukana joukkueet molemmissa sarjoissa. 3.–4.-luokkalaisten 
joukkue pääsi mukaan mitalipeleihin ja sijoittui lopulta neljänneksi. 5.–6.-luokkalaisten 
joukkue pelasi myös hyvän turnauksen ja pääsi alkulohkosta jatkopeleihin 15 joukkueen 
turnauksessa. Normaalikoulun oppilaat osoittivat turnauksessa hyvää urheiluhenkeä ja 
fiksua käytöstä.

Joukkueissa mukana olivat seuraavat oppilaat:

3.–4.-luokkalaisten joukkue: Matias Koistinen, Eeli Hietala 3a, Kaarlo Kurjenniemi 3a, 
Aapeli Hietamäki 3a, Eliel Lehtovuori 3b, Iivari Rantala 4b, Tuukka Vertamo 4b, Urho 
Järvinen 4c, Topias Kalliokoski 4c ja Matias Ronkainen 4a. 

5.–6.-luokkalaisten joukkue: Elias Ruotsalainen (MV) 5b, Rafael Pihlman 5a, Taavi Toi-
vanen 5a, Sisu Silvennoinen 5a, Eelis Sinivuori 5b, Vilho Ketonen 5b, Hannes Bottas 
5b, Totti Koskinen 5b, Touko Kaukua 5c, Leo Jääskeläinen 5c, Ida Viitanen 6b, Kalle 
Pohjonen 6c ja Pekka Könkkölä 6c.
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Monialaiset oppimiskokonaisuudet

Puutarhuripajassa (1abc + 2abc) tutustuimme puutarhan syksyn satoon maistaen, hais-
taen, tutkien ja touhuten. Kuuntelimme tarinoita ja lauluja, jotka olivat pullollaan tietoa 
juureksista ja vihanneksista, leikimme leikkejä ja käytimme kädentaitojamme. Teimme 
savesta ruukut, joihin istutimme hernettä ja pinaattia ja painoimme kuvat juureksilla ja 
vihanneksilla. Tutustuimme Kampus-alueen entiseen opetuspuutarhaan ja tunnistim-
me sieltä löytyviä lajeja Luontomuseon työntekijän kanssa. Pajassamme vieraili myös 
kaksi puutarhuria, jotka huolehtivat työnään Kampus-alueen puutarhoista. He kertoivat 
työstään ja opastivat meitä istuttamaan ruokasalin ikkunoiden edustalle sipulikukkia. 
Odotamme kevättä innolla ja toivomme, että krookukset, tulppaanit ja helmililjat ilah-
duttavat meitä kevään tultua kukillaan.

Puutarhuripaja
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Vanhusten virkistystoiminta
Ikäinstituutin Vie vanhus ulos -kampanja innosti syksyllä osallistumaan valtakunnal-
liseen tapahtumaan, jossa tavoitteena oli luonteva sukupolvien kohtaaminen yhteisen 
ulkoilun merkeissä. Kampanja haastaa lähtemään kävelylle oman isovanhemman, 
iäkkään naapurin tai tuttavan kanssa, ja myös koululuokilla on mahdollisuus tarjoutua 
palvelukodin asukkaiden ulkoilukavereiksi. Tällaisen yhteisen retken järjestäminen ei 
vaadi ihmeitä, ja otimmekin koululta suoraan yhteyttä Villa Tauluhoviin, jonne sovim-
me menevämme mono-pajan 3.–4.-luokkalaisten ryhmän kanssa. 

Keskustelimme ensimmäisessä mono-tapaamisessa ikäihmisen kohtaamisesta ja ide-
oimme, mitä yhteinen hetkemme palvelutalossa voisi pitää sisällään. Lapset odottivat 
innolla ensimmäistä käyntiä palvelukotiin ja kohtaamista ikäihmisen kanssa. Tarkoi-
tuksena oli päästä tutustumaan ja vaihtamaan kuulumisia, ja ulkoilu sujuikin iloisissa ja 
mukavissa merkeissä. Ensimmäiseen kertaan mahtui myös yllätyksellinen onnentoivo-
tus laulun muodossa 97-vuotiaalle. Huomasimme myös, miten tärkeää laulaminen oli, 
miten se vapautti tunnelmaa ja kuinka monet laulun sanat vain pulppusivat muistista. 
Olikin varsin helppoa päättää, mitä toinen kertamme pitäisi sisällään.

Valokuvauspaja
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Päätimmekin koulussa toisena mono-päivänä teehetken lomassa suunnitella Villa 
Tauluhovissa esitettäviä lauluja ja runoja. Tarkoituksena oli myös haastatella ja järjestää 
tuolijumppa ennen toista ulkoiluhetkeä. Nyt me jo tunsimme paikan asukkaita nimeltä 
ja olimme kuulleet toiveita. Tiesimme, että meitä odotetaan ja käynnillämme on suuri 
merkitys. Olimme havainneet, ettei koululaisryhmän käynti ole todellakaan tavallista ja 
että niinkin pienellä asialla kuin ulkoilulla ja jutustelulla on valtava merkitys ikäihmisen 
arjessa.

Toinen käyntimme sujuikin iloisissa jälleennäkemisen merkeissä. Aikaakin oli varattuna 
toiseen käyntiin huomattavasti enemmän. Meitä oli valmistauduttu kuuntelemaan ja 
lasten esityksistä nautittiin. Muistoksi käynnistämme teimme seuraavassa mono-tapaa-
misessamme kortteja, jotka toimitimme paikan päälle myöhemmin. Osa lapsista halusi 
pitää yhteyttä myös vapaa-ajalla ja käydä itse sopiminaan aikoina vierailulla omatoimi-
sesti.

Yhteydenpito Villa Tauluhoviin jatkui mono-päivien jälkeen 4b-luokan lasten toivo-
muksesta. Seuraavalle vierailulle saimme mukaamme Keskisuomalaisen toimittajan, 
joka oli hyvin kiinnostunut sukupolvien välisestä kanssakäymisestä ja uuden opetus-
suunnitelman mukanaan tuomista toimintamalleista. Lehtijuttu (www.norssi.jyu.fi/nor-
maalikoulu/norssi-ja-norssilaiset-mediassa) poiki kannustavia kommentteja sekä kotoa 
että koululta, ja saimme jopa positiivista palautetta Keskisuomalaisen Lyhyet-palstalla. 
Lisäksi 4b-luokka osallistui innolla Postin ja veteraaniliittojen jo neljättä kertaa järjestä-
mään korttikampanjaan, jossa kannustetaan suomalaisia ilahduttamaan korteilla vete-
raaneja. Villa Tauluhovin muistamisia ja yhteydenpitoa jatketaan edelleen. Itsenäisyys-
päivätervehdys on jo toimitettu, ja viimeisellä kouluviikolla ennen joululomaa viemme 
joulutervehdyksen joulukorttien ja joululaulujen myötä. Yhteydenpito on koettu 
molemmin puolin hyvin antoisana, minkä vuoksi koemme sen tärkeäksi jatkossakin.
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Pelipaja

Pelipajassa oppilaat saivat suunnitella ja valmistaa oman pelin. Päivien aikana syntyikin 
kuusi aivan erilaista peliä, joita sitten pelattiin Norssin päivänä. Pelien rakentamisessa 
tuli harjoiteltua monipuolisesti ongelmanratkaisutaitoja, samoin kuin sinnikkyyttä ja 
ryhmätyötaitoja. Palkitsevaa oli kuitenkin, kun tehty peli ohjeineen kaikkineen toimi ja 
moni kaveri ja Norssin päivän vieras kävi niillä pelaamassa.

Pakohuone
Tässä pajassa oppilaat pääsivät suunnittelemaan pakohuoneen. Monenlaiset ”escape 
roomit” ovat nykyisin suosittuja, ja päätimme kokeilla, kuinka erilaisten pulmien ratkai-
seminen porukalla voisi onnistua oppilaiden kanssa.

Panimme projektin liikkeelle tutustumalla erilaisten pakohuoneiden tarjontaan ja myös 
pelasimme iPadeilla muutamia eri pakopelejä ja haimme inspiraatiota niistä pulmista, 
joita pelintekijät olivat peleihin rakentaneet. Pelit olivatkin varsin koukuttavia, ja niistä 
todella innostuttiin.

Pakohuoneen teemaksi oppilaat äänestivät kellarin. Sisustimme luokkatilasta hieman 
hämyisen. Tunnelmaa toivat valot ja lasten säveltämä taustamusiikki. Oppilaat rakensi-
vat viisi erilaista pulmaa, jotka nivoutuivat yhdeksi kokonaisuudeksi niin, että lopullisel-
la ratkaisukoodilla pääsi lukitusta kellarista ulos.

Oppilaat pyörittivät pakohuonetta Norssin päivänä muille oppilaille ja vanhemmille. 
Oppilaista oli koostettu pelinohjaajaryhmiä, jotka päivän aikana auttoivat pakohuoneen 
pyörittämisessä ja myös tarvittaessa antoivat vihjeitä ongelmien ratkaisuun. 
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Ongelmat olivat hyvin erilaisia. Osa perustui palapeleihin, matemaattisiin ongelmiin, 
tilan havainnointiin ja eri elementtien yhdistämiseen. Myös tietotekniikkaa ja koodaa-
mista käytettiin hyväksi. Pakohuone oli varsin suosittu ja sai kiitosta niin oppilailta kuin 
vanhemmilta.

Oppilaiden rakentama lukitusjärjestelmä 
“kellarin oveen”.

Scratch Jr:llä koodattu pulma, joka antoi ratkai-
sevan vihjeen.

Oppilaita ratkaisemassa kuva-arvoitusta.
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Takaisin päiväkotiin! -paja
Pajaan osallistui 20 innokasta 3.–4.-luokkalaista työelämään tutustujaa Sari- ja Hen-
na-open sekä Ale- ja Anni-harjoittelijoiden kanssa. Halusimme lähteä tutustumaan työ-
elämätaitoihin kaikille tutun päiväkodin opettajan näkökulmasta. Yhteistyöpäiväkodiksi 
saimme eskari- ja viskariryhmän Cygnaeuksen päiväkodista, joka sijaitsee kävelymatkan 
päässä koulultamme.

Ensimmäisellä kerralla juttelimme työelämään liittyvistä asioista, kuten ajoissa paikalla 
olemisesta, asianmukaisesta pukeutumisesta, tervehtimisestä, ystävällisestä käytöksestä 
sekä esimerkillisestä ja vastuullisesta toiminnasta työpaikalla. Suunnittelimme myös 
erilaisia tutustumisleikkejä.

Toisella mono-kerralla mietimme erilaisia sisältöjä, joita voisimme toteuttaa päivä-
kotivierailujemme aikana. Kolmannella kerralla pääsimme vierailulle itse päiväkotiin. 
Tapasimme lapset, opettelimme toistemme nimiä sekä leikimme suunnittelemiamme 
tutustumisleikkejä.

Viimeisellä mono-kerralla saimme toteuttaa päiväkodissa suunnittelemamme ohjelmat 
pienryhmissä, joita olivat satu-, peli-, jumppa- ja musiikkipaja. Lapset toimivat vastuul-
lisesti ja innokkaasti omissa tehtävissään, ja saimme erinomaista palautetta päiväkodilta: 
“Tällaista osallistavaa mono-toimintaa toivomme lisää!”
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Oppilaiden idea ravintolapajaksi: 
Suunnitellaan ja perustetaan ravintola ja sen menu. Ravintola ja menu toteutetaan 
Norssin päivänä ja myydään annoksia vanhemmille.

Ensimmäisenä mono-päivänä oppilaat tutustuivat toisiinsa ja ryhmäytyivät. Koko jou-
kosta muodostettiin neljä ryhmää, joissa kussakin oli oppilaita molemmilta vuosiluokil-
ta, sekä tyttöjä että poikia.

Yhteisen keskustelun jälkeen päädyttiin tarjoilemaan keittoruokaa: se on helppoa tehdä 
ja tarjoilla ja se lämmittää. Jokainen ryhmä sai miettiä, mitä keittoa haluaisivat tehdä. 
Keiton kanssa tarjoillaan sämpylöitä tai patonkia. Oppilaat saivat etsiä reseptejä netistä 
ja harjoitella samalla tiedonhankintaa. 

Toisella tapaamiskerralla jatkettiin ravintolan suunnittelua ja päätettiin lopullinen menu. 
Mietittiin mahdollisia ruokarajoituksia ja päädyttiin mahdollisimman monille sopiviin 
kasviskeittoihin. Oppilaat saivat ehdottaa älytaulun interaktiivista toimintoa hyödyn-
täen ravintolalle nimeä. Ehdokkaista äänestettiin harjoitellen samalla kansalaistaitoja. 
Nimeksi tuli “Keittotaivas”.

Pohdittiin, kuinka reseptejä tulee muuttaa, kun keittoa tarvitaan noin 18 ihmiselle. 
Selvitimme mahdollisuuden käyttää ruokalan pakastinta keittojen säilyttämiseen sekä 
kysyimme ruokalan emänniltä yhden annoksen suuruutta. Näin harjoittelimme neuvot-
telutaitoja. Matematiikan taitoja tarvittiin, kun laskettiin tarvittavien ainesten määrä, ja 
sitten laadittiin ostoslista. Reseptit kirjoitettiin puhtaaksi läppäreillä tekstinkäsittelyoh-
jelmalla tietotekniikan taitoja harjoitellen. Kävimme vielä keittiössä varmistamassa, että 
kattiloita ja työvälineitä on tarpeeksi, ja lisäsimme puuttuvat välineet ostoslistaan. 

Kolmannella kerralla laadimme ravintolallemme mainoksia ja kirjoitimme menun sekä 
suomeksi että englanniksi äidinkielen, englannin kielen ja kuvataiteen taitoja hyödyn-

RAVINTOLAPAJA
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täen. Mietimme myös annoksille sopivat hinnat ja päädyimme ekologisesti antamaan 
alennusta, jos asiakkaalla on oma lautanen. Keskustelimme erilaisista tehtävistä ravin-
tolassa ja teimme myös työvuorolistat lauantaille. Pohdimme, miten voisimme lisätä 
ravintolamme viihtyisyyttä esimerkiksi koristelemalla pöytiä.

Kokonaisena mono-päivänä valmistelimme ensin keittoja kuorimalla ja pilkkomalla 
tarvittavat ainekset sekä teimme sämpylä- ja patonkitaikinat kohoamaan; näin harjoitte-
limme kotitalouden taitoja. Koska keittiövuoromme oli vasta iltapäivällä, viimeistelim-
me mainoksia, teimme opastekylttejä sekä kirjoitimme infotauluja keittojen sisältämien 
vihannesten terveellisyydestä. Kun vihdoin pääsimme keittiöön, valmistimme keitot, 
sämpylät ja patongit ryhmissä. 

Norssin päivänä Keittotaivas aukeni. Opetuskeittiö toimi ravintolana, jota oli etukäteen 
mainostettu 3.–4. luokkien oppilaiden vanhemmille. Ravintolamme houkutteli kuiten-
kin väkeä lähes koko päivän, ja keitot myytiin loppuun oppilaiden toimiessa rahastajina, 
tarjoilijoina ja kokkeina vuorotellen. Kestävän kehityksen hengessä keitto- ja sämpylä-
annoksen sai edullisemmin omaan astiaan. Päivän tuotto, huikeat 333,95 euroa, lah-
joitettiin lyhentämättömänä SPR:lle. Resepteistä koottiin kaksikielinen vihkonen, joka 
jaettiin kaikille pajaan osallistuneille oppilaille.
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Pajassa oppilaat saivat suunnitella ja toteuttaa oman elämyspuiston. Luka (3a), Helmi 
(4b) ja Selma (4c) rakensivat yhdessä huvilan, joka oli ihanteellinen paikka hemmotte-
lulomalle.

Huvila

Tervetuloa ihanalle hemmottelulomalle! Toivottavasti tykkäät tästä hemmottelulomasta. 
Lapset voit päästää touhuamaan vesimaailmaan ja upeisiin huvipuistolaitteisiin. Lapsiesi 
perään katsomassa ovat upeat työntekijämme, jotka toimivat keijuina ja merirosvoina. 
Elämyspuistomme tarjoaa myös kaikkien herkkuruokia, sillä kokkimme osaa kokata 
mitä vain myös normaalin menumme ulkopuolelta. Toivottavasti pääsette mukaan kai-
kista ihanimmalle lomalle. Puisto on auki joka päivä! Jyväskylän parhaasta elämyspuis-
tosta puuttuvat enää vain iloiset asiakkaat! 

Sinulla ei tarvitse olla omia uimaleluja tai uimapatjoja mukana, koska voit lainata paikan 
päältä itsellesi jonkin uimalelun tai patjan.

Huvilassa on mahtava hotelli. Hauskan päivän jälkeen voit rentoutua ihanassa hotellis-
sa. Hotellissa on myös ihana aamupala. 
Hotellin aukioloajat: 24/7.

Yksi yö hotellissa 100 € 
LEMMIKIT OVAT TERVETULLEITA HOTELLIIN!

PÄÄSYMAKSUT: 
lapsi 15 €. 
aikuinen 25 €.

LIPPU- JA RANNEKEMAKSUT: 
ranneke kaikilta 60 €. 
10 Lippua 10 €. 
MUUT MAKSUT: 
Parkkimaksu: 1h 3 €. 
Koko päivä: 9 €. 
AUKIOLOAJAT: 
Lauantai klo 04.00–23.00. Sunnuntai klo 09.00–19.00.

PITÄKÄÄ HAUSKAAA!!!!!!!!!!!!

Elamyspuisto
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Oman yrityksen perustaminen
Ideana 5.–6.-luokkalaisten mono-opinnoissa oli oman yrityksen perustaminen. Oppi-
laille tehtiin etukäteen kartoitus siitä, minkä alan yrittäjyys heitä kiinnostaisi. Sen poh-
jalta oppilaista muodostettiin ryhmät, joissa yritysideaa lähdettiin viemään eteenpäin. 
Norssin päivänä 6.10. yritykset esittelivät toimintaansa muille 5.–6. luokkien oppilaille 
sekä huoltajille.

Oppilaille annettiin tietty määrä norssin euroja eli ”neuroja” kullekin. Tällä rahalla he 
ostivat haluamiaan palveluita tai tuotteita. Aikuisille palvelut olivat ilmaisia tai niistä 
kerättiin maksu euroina.

Yrityksiä perustettiin useita.

Liikunta-alan yritys “Super park”

Slime-kioski

Sweet & salty snacks

Mainostoimisto Rasberry Ads

Kauneudenhoitoalan yritys Bautiful Hair & Nail 
”Yrityksen perustamisvaiheessa suunniteltiin tuotettavat palvelut perustuen siihen, mitä taitoja 
yrityksen osakkailta löytyi. Yritykselle piti miettiä nimi ja logo. Sen lisäksi suunniteltiin toimitilojen 
paikka ja sisustus.

Yritys tarjosi lettikampausten tekemistä hiuksiin sekä käsihierontaa ja kynsien lakkausta. Etukä-
teen harjoiteltiin yrityksen valikoimissa olevien kampausten tekeminen ja otettiin niistä markkinointi-
kuvat. Samoin harjoiteltiin kynsien lakkaamista ja kuvaamista. Yhteistyökuvio muodostui mainos-
toimisto Rasberry Adsin kanssa, kun he tekivät yritykselle mainoskuvaukset sekä mainosvideon 
taustamusiikkeineen.”



130

Perusopetuksen kouluvuosi: alakoulu

Oppilaskunnan hallitus 2018–2019
Norssin oppilaskunnan hallitus valittiin luokissa koulunaloitusjuhlan jälkeen, ja hallitus 
kokoontui lähes viikoittain yleensä musiikkiluokassa vähän pidemmillä välitunneil-
la pohtien paitsi omaan kouluun liittyviä asioita myös muita erilaisia vaikuttamisen 
keinoja yhdessä muiden koulujen oppilaskunnan edustajien kanssa. Tänäkin vuonna 
oppilaskunnan hallitus järjesti erilaisia tapahtumia, kuten vaikkapa marraskuussa olleen 
väriviikon, jolloin jokaisella päivällä oli oma värinsä, jota toivottiin löytyvän oppilaiden 
vaatteista tai asusteista. 

Oppilaskunnan edustajia pääsi myös edustamaan kouluamme Jyväskylän PikkuParla-
mentin kokoontumisissa, joita pidettiin paitsi omalla koulullamme myös Kortepohjan 
koululla. Muutama edustaja pääsi huhtikuussa mukaan myös Turkuun, jossa järjestettiin 
tänä vuonna Norssien oppilas- ja opiskelijakuntapäivät.

Jo perinteeksi muodostunut oppilaiden päivä vappuaattona on kuitenkin monen 
oppilaan mielestä koko oppilaskuntatyön suurin ponnistus. Tänäkin vuonna oppilai-
den päivää vauhdittavat Talent-kilpailu oppilastuomareineen, buffetit ja arpajaiset sekä 
opettajien ja 6.-luokkalaisten välinen leikkimielinen kisailu.

Muovia vai ei?
Toukokuun mono-tunneilla kolmasluokkalaiset tutkivat erilaisia muovituotteita ja 
pohtivat, miten jokainen voisi vähentää muovikäyttöään. Teimme erilaisia tutkimuksia 
ja vierailimme Mustankorkean jäteasemalla.  Ajoimme bussilla eri puolilla jäteasemaa ja 
samalla kuulimme, miten Jyväskylässä syntyvät jätteet kierrätetään. Osa jätteistä viedään 
rekoilla Tampereelle poltettavaksi.
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1a 
Eeva Järvinen 
Kasper Tähti

1b 
Alvar Lehtovuori 
Hanna-Riikka Miettinen

1c 
Tinka-Liina Savallampi 
Verna Haapala

2a 
Helmi Lähteenmäki (ruokalatoimikunnan 
jäsen) 
Onni Sinkkonen ja Matias Taipale

2b 
Patrik Levaniemi 
Iita Heinonen

2c 
Lukas Muhonen 
Evelina Moncada ja Pihla Valkonen

3a 
Jenny Välkky 
Matias Koistinen

3b 
Selma Martikainen 
Kaapo Salmensaari

3c 
Pekka Könkkölä 
Lauri Mustikkamaa

4a 
Luukas Vähänen 
Aava Kattilakoski

4b 
Helmi Pahankala 
Kuuno Raitanen 

4c 
Urho Järvinen 
Milja Jantunen

5a 
Anton Linja (puheenjohtaja) 
Pihla Kallberg

5b 
Veera Karla 
Veikko Järvinen

5c 
Max Seppä (varapuheenjohtaja) 
Otto Rautio

6a 
Aatos Saresma (pääjäsen syksyn, ruokala-
toimikunnan jäsen) 
Iiris Kaulio (pääjäsen kevään)

6b 
Robert Taalas 
Aida Kansikas

6c 
Jessica Kudjoi (sihteeri) 
Jia Fu Zhong

Oppilaskunnan ohjaava opettaja 
Henna Mikkonen

Oppilaskunnan hallituksen kokoonpano 2018–2019
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Uusi päivärytmi ja jaksojärjestelmä

Lukuvuodelle 2018–2019 toteutettiin suuri muutos, kun aiemmasta 6-jaksojärjestelmästä 
ja 45 minuutin mittaisista oppitunneista siirryttiin 5 jaksoon ja 75 minuutin opetuskertoi-
hin pohjautuvaan päivärytmiin. Muutoksen taustalla oli Gradian (Jyväskylän kaupungin) 
lukioiden siirtyminen uuteen järjestelmään. Päätökset ja valmistelutyöt muutokseen liit-
tyen tehtiin jo syksyn 2017 aikana.

Yläkoulussa muutos on ensimmäisen lukuvuoden perusteella otettu vastaan kohtuullisen 
positiivisissa tunnelmissa. Viisi jaksoa kuuden sijasta on hieman rauhoittanut kouluvuot-
ta, ja myös yksittäisten koulupäivien sisällä on siirtymien ja vaihdosten määrä vähentynyt. 
Oppiaineesta, sisällöistä ja työtavoista riippuen 75 minuutin opetuskerrat ovat tuoneet 
joko mahdollisuuksia tai haasteita varsinaiseen opetustyöhön.

Vanhan päivärytmin mukainen lukujärjestys
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Uuden päivärytmin mukainen lukujärjestys
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Monialaiset oppimiskokonaisuudet

7b-luokalle annettiin tehtäväksi matojen (kompostilierojen) hoitaminen. Pareittain so-
vittiin tietty päivä, jolloin kotitalouden tunnin jälkeen biojätteet tuotiin niin sanotuille 
‘’matopojille’’. Biojätteet tuodaan vanhaan akvaarioon, jossa säilytämme matoja, jolloin 
madot pystyvät syömään ne ja hajottamaan biojätteet mullaksi. Kun biojätteet on kaa-
dettu, täytyy sen jälkeen vielä sekoittaa multa ja ruokajätteet sekä lisätä hiukan vettä. Pal-
jain käsin työtä ei tarvitse tehdä, vaan käytämme siinä kumihansikkaita. Madot toimivat 
kompostina ja opettavat oppilaille pienistä tavoista auttaa ympäristöämme. Biologian ja 
maantiedon opettaja Minna Pursiainen pitää huolen, että oppilaat hoitavat tehtävänsä 
sekä huolehtivat madoista. 

7b-luokan ympäristöprojektit

Opettajat järjestivät myös toisen projektin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Oppilaat 
ompelevat kankaisia kestohedelmäpusseja tavallisten muovipussien tilalle ja myyvät niitä 
eteenpäin. Myynnistä kerätyillä rahoilla 7b-luokka pääsee kevään aikana luokkaretkelle. 
Kestohedelmäpussit ovat sitä varten, ettei kaupassa tarvitse aina käyttää muovipusseja, 
jotka saastuttavat luontoa ja joiden valmistamiseen tarvitaan öljyä. Oppilaille on kerrottu 
muovipussien haitoista, muun muassa siitä, miten ne tukehduttavat eläimiä ja tuhoavat 
luontoa. Opettajat ovat myös näyttäneet kuvia siitä, miten esimerkiksi lintujen vatsoista 
on löytynyt muovia. Ilmastonmuutos on vakava ongelma, joka on erittäin pinnalla nuor-
ten keskuudessa. Oppilaskunta järjesti ilmastolakon, jolla koetti innostaa nuoria puhu-
maan ilmastonmuutoksesta ja ymmärtämään sen vakavuuden.

Matokompostin hoitamista Kuvassa Nea ja ”Eljas”
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Oppilaat ovat kiinnostuneita kestävästä kehityksestä. Projekteja toteutetaan melkein kai-
killa tunneilla, esimerkiksi englannin tunnilla teimme hedelmäpusseista mainosvideoita, 
jotka kuvasimme suomeksi ja englanniksi K-Market Ruokavinkissä. Itse hedelmäpussit 
teemme käsityötunnilla. Oppilaat tuovat kouluun kotoaan vanhoja pitsi- tai valoverhoja 
tai kankaita, joita eivät enää käytä, joten hedelmäpussit ovat mahdollisimman ympäris-
töystävällisiä ja kierrätettyjä. Samalla turhista kankaista voi päästä eroon ja antaa niille 
uuden elämän. 

Kirjoittajat ”Eljas”, Nea, Essi ja Irene 7b

Lähes valmiit, vanhoista kierrätyskankaista tehdyt kestohedelmäpussit

Englannin oppitunnin aikana kävimme kuvaamassa kestohedelmäpussien käyttövideota K-Market 
Ruokavinkissä. Kuvassa ”Eljas”, Essi, Irene ja Nea.
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7e:läiset vi(h)reinä tiedon 
lähettiläinä
7e-luokan monialainen oppimiskokonaisuus 
toteutettiin syys–lokakuussa. Siinä yhdistettiin 
kotitalouden, terveystiedon ja äidinkielen op-

Alakoululla innostuttiin 7.-luokkalaisten vierailusta

Osuuskauppa Keskimaan rekrytointiasiantuntija 
Riina Nuutinen kävi kertomassa 7d-luokalle ke-
sätyön hausta osana työelämätaitoja. Lisäksi hän 
kertoi, miten Keskimaa on ottanut huomioon 
kestävän tulevaisuuden yrityksen arvoissa ja 
toiminnassa.

pisisältöjä, ja prosessissa oppilaita ohjasivat näiden oppiaineiden opettajien lisäksi eri-
tyisopettaja ja äidinkielen opettajaharjoittelijat.

Oppilaat kokosivat syyskuun aikana tietoa fiksusta kuluttamisesta ja terveellisistä valin-
noista eri tavoin tutkien ja taltioiden esim. kotona, oppitunneilla, TET-harjoitteluissa ja 
Mustankorkean jäteasemavierailulla. Tiedonkeruun jälkeen he valmistelivat äidinkielen 
tunneilla ryhmissä erilaisia monipuolisia tietopaketteja oppimistaan asioista.

Prosessin huipennukseksi oppilaat kävivät Norssin alakoululla pitämässä opetustuokioita 
valmistamiaan tuotoksia hyödyntäen. Vi(h)reät tiedon lähettiläät saivat alakoululaisilta 
innostuneen vastaanoton ja arvokasta esiintymis- ja opetuskokemusta.
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8a ja 8b tekivät lokakuussa opintoretken Hakolan tilalle Laukaaseen. 
Opittiin monialaisesti luontoyrittäjyydestä, kestävästä kehityksestä, 
luomutuotannosta ja mm. aurinkosähköstä. 

Tilan eläinasukit valtasivat kasien sydämet.

Otetaanko tämä mukaan 8b:n 
lemmikiksi?

How do you do?
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Luokan 8e monialaisten sisältö lukuvuonna 2018–2019
Kestävän kehityksen ja työelämätaitojen läpikäynti suunniteltiin oppiainekohtaisesti eli 
opetussuunnitelman annettiin ohjata itse suunnittelua että toteutusta: kestävän kehityk-
sen periaatteet sekä nk. lainalaisuudet lähtien ekologisesta selkärepusta, vesijalanjäljestä, 
veden ja hiilen kierto luonnossa. Otimme teemat luokan kanssa laajempaan käsittelyyn 
oppiainekohtaisesti integroiden jopa ohjattuun harjoitteluun. Myös kierrätys, tuotteiden 
elinkaariajattelu, päästökysymykset, kuluttaminen sekä roskien lajittelu olivat oppitun-
neilla painotettuina teemoina esillä. Energian tuottotapojen ympäristövaikutukset, te-
hokkuus, kotimaisuus ja tulevaisuus puhuttivat luokassa kuten myös omat valinnat ener-
giankulutuksessa ja mahdolliset keinot säästää energiaa.  

Oppituntien suunnittelussa laaja-alaiset teemat olivat painotetusti esillä erityisesti biolo-
gian, fysiikan ja kemian opetuksessa. Opettajina ja ohjaajina mukana olivat Jaana Ailin-
pieti, Päiviö Peltokorpi, Tuomo Suontamo ja luokanohjaaja Tom Nevanpää. 

Kokonaisuuden käsittely huipentui retkeen Mustankorkealle. Mustankorkealle esiteltiin 
laitoksen perustoiminta ja tuotiin yrittäjyyttä toimintaympäristössä mielenkiintoisesti 
esille. Kysymyksemme sekä esittely painottui tietysti itse kierrätykseen, mutta yrittäjyys 
oli hyvin esillä. 

Työelämätaitoja tutuiksi
8d-luokan monialaisia opintoja toteutettiin lukuvuonna 2018–2019 äidinkielen, biologian 
ja maantieteen, matematiikan sekä terveystiedon oppiaineiden yhteistyönä. Syyslukukau-
della perehdyimme työelämätaitoihin teemaoppitunneilla. Tutustuimme eri oppiaineiden 
tieteenaloihin liittyviin ammatteihin ja pohdimme esimerkiksi, millaisia tvt-taitoja niissä 
ja muissa ammateissa tulevaisuudessa tarvitaan. Oppilaat tekivät haastatteluja, joissa ky-
selivät oman lähipiirinsä aikuisten kokemuksista opinnoista ja työelämästä. Lisäksi haas-
tateltavat kertoivat ajatuksiaan siitä, mitkä taidot työelämässä ovat olleet heille tärkeitä. 
Haastatteluista saimme paljon hyödyllisiä ja mielenkiintoisia näkökulmia työelämään.
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Luokkamme päätti toteuttaa työelämätaitojen ja yrittäjyyden teemaan liittyvät monialai-
set opinnot käytännönläheisesti kokemusoppimisena. Oppilailla syntyi ajatus suunnitella 
ja toteuttaa kioski Norssin päivään. Idea syntyi käytännön tarpeesta, sillä tavoitteena 
oli kerätä rahaa Kuortaneen leirikoulua varten. Ennen varsinaista myyntipäivää eri op-
piaineiden tunneilla käsiteltiin aihetta useasta näkökulmasta. Oppilaat perehtyivät yhteis-
kuntaopin tunnilla yrityksen perustamisen keskeisiin haasteisiin, kuten tuotevalikoimaan, 
asiakaskuntaan, kilpailijoihin ja yrityksen katteeseen. Ruotsin tunneilla harjoiteltiin palve-
lua toisella kotimaisella kielellä ja myös hinnastot suunniteltiin kaksikielisiksi. Äidinkielen 
tunneilla oppilaat pääsivät harjoittelemaan yrityksen mainostamiseen liittyviä seikkoja. 
Uskonnon etiikan tunneilla pohdittiin yrityksen ekologisia periaatteita, tasapuolista työn-
jakoa ja jokaisen vastuuta yhteisesti sovitun toiminnan onnistumisesta. 

Projekti huipentui varsinaiseen myyntipäivään, jossa jokaisella oli omat sovitut roolinsa 
ja vastuu-alueensa alkuvalmisteluista aina loppusiivoukseen asti. Projekti vaati oma-aloit-
teisuutta, aktiivisuutta, vastuullisuutta ja hyviä yhteistyötaitoja. Asiakaspalvelun osalta 
kohteliaisuus ja hyvät käytöstavat korostuivat, samoin sovituissa aikatauluissa pysyminen. 
Lopputuloksena oli mukava summa leirikoulurahastoon ja kokemus pienyrittäjyydestä 
haasteineen ja onnistumisineen.

9b:n kioski
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Lukuvuoden monialaisten oppimiskokonaisuuksien painotettavia teemoja ovat muun 
muassa osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen.

Näihin aiheisiin sujahti hienosti vaalipaneeli, johon luokka 9c osallistui. Itse paneeli pi-
dettiin Sakari Suutarisen johdolla 18.2.2019. Vaalipaneelin suunnitteleminen aloitettiin 
joulukuussa, kun oppilaat alkoivat miettiä kutsuttava poliitikkoja ja tapahtuman kulkua. 
Yhdeksäsluokkalaiset ja lukiolaiset keksivät kysymykset tapahtumaan. Seuraava vaihe oli 
poliitikkojen kutsuminen ja esitettävien kysymysten keksiminen. Kysymyksiä oli paljon 
ajankohtaista asioista, kuten ilmastonmuutoksesta ja maahanmuuttopolitiikasta. 

Vaalipaneeli sujui hyvin, pienestä ajanpuutteesta huolimatta. Juontajat tekivät erinomais-
ta työtä ajankäytön säännöstelyssä ja hoputtivat poliitikkoja reippaasti ajan loppuessa: 
oppilaat Siiri Kannela ja Sisu Kiuru juonsivat vilkasta keskustelua taidokkaasti.

9c:n järjestämä vaalipaneeli
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Taidetestaajat
Kulttuurirahaston Taidetestaajat-hankkeessa tavoitteena on saada suomalaiset nuoret 
kokemaan taidetta, myös sellaista, johon moni ei muuten saa kosketusta. Hankkeessa 
on mukana Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto sekä valtava määrä paikallisia kult-
tuurialan toimijoita. Vuoden aikana nuorille tarjotaan kaksi taidekokemusta, yksi pää-
kaupunkiseudulla ja toinen kotipaikkakunnan lähistöllä. Käynteihin liittyy etko- ja jatko-
materiaalit, joissa pohditaan esitysten teemoja ja itse kokemusta. Nuoret pääsevät myös 
taidekriitikoiksi, heidän antamansa palaute on koottu taidetestaajat.fi-sivustolle kaikkien 
nähtäväksi. 

Normaalikoulun 8.-luokkalaiset kävivät katsomassa Helsingin kansallisteatterissa Julia ja 
Romeo -näytelmän. Shakespearen klassikon nykyaikaistettu versio upposi nuoriin. Nuor-
ten kapina auktoriteetteja vastaan, vahvat naishahmot ja räävitön Merkutio tarjosivat tut-
tuja tunteita ja samaistumiskohteita. Toukokuussa oli tarjolla vielä Jyväskylän kaupungin-
teatterin mielipiteitä jakanut ja paljon keskustelua etukäteen herättänyt Hair-musikaali.
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Tutkijoiden yö
9e-luokkalaiset olivat mukana syyskuussa Tutkijoiden yö -ennakkotapahtumassa Agoras-
sa. Oppilaat osallistuivat STIMEY-työpajaan, jossa kehitetään uudenlaista oppimisym-
päristöä. STIMEY-hankkeen tavoitteena on saada nuoret innostumaan STEM-aineista 
(luonnontieteet, teknologia, tekniikka ja matematiikka) oppimisympäristöllä, joka yhdis-
tää robotit, sosiaalisen verkkoympäristön, radion sekä oppimispelit luovalla tavalla. 

Valoinstallaatiota katsomassa Roope Sipponen, 
Iiro Rahkonen ja Juho Laiho

Aivotoiminnalla ohjattavaa peliä 
pelaamassa Maria Artimo

Valmista robottia testaamassa 
Joonatan Kuusenoja

Opintoretket
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Tähtitieteen valinnaiskurssin vierailu Nyrölään
Kuluneena lukuvuonna yläkoulun 8.- ja 9.-luokkalaisista syntyi kaksi Tähtitieteen valin-
naiskurssin ryhmää. Kurssin kohokohtana oli 31.1.2019 tehty yhteisretki Nyrölän Kalli-
oplanetaarioon ja tähtitorniin. Mukana oli 40 oppilasta. 

Oppilaat pääsivät katsomaan Kallioplanetaarioon 3D-esitystä Maailmankaikkeuden ih-
meet. Tietoa tähtitaivaan tarkkailusta saimme tähtitieteelliseltä yhdistykseltä Siriukselta. 

Siriuksen edustaja kertoo yhdistyksen toiminnasta. Siiri Kannela (oik.) tutkii 
avaruudesta pudonneita kiviä.
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Kiehtovaa keskiaikaa tutkimassa
Historian ja uskonnon yhteinen keskiajan valinnaiskurssi toteutui ensimmäistä kertaa 
lukuvuonna 2018–2019. Kurssilla käsiteltiin keskiajan ihmisten maailmankuvaa ja ar-
kielämää Suomessa ja muualla Euroopassa. Erilaisten lähteiden kautta tutkittiin mm. 
Ruotsin kuningaskunnan varhaisvaiheita, ristiretkiä, pyhiinvaelluksia ja mustan surman 
vaikutuksia.

Vierailut olivat tärkeä osa kurssia. Saimme koululle vieraaksi Sebastian Räisäsen, joka 
esitteli meille keskiaikaisten aseiden ja sotilaan varusteiden kokoelmaansa. Erilaisia ky-
päriä, haarniskoja ja miekkoja sai myös kokeilla. Tiuku Räisäsen (9a) keskiaikainen puku 
oli tehty taidolla ja tarkkuudella. Opimme, että puvun yksityiskohdat kertoivat omana 
aikanaan paljon henkilön varallisuudesta ja asemasta.

Kurssiin kuuluva opintoretki suuntautui Hämeenlinnaan. Ohjelmassa oli opastettu kier-
ros Hämeen linnassa, jonka rakentaminen aloitettiin noin 700 vuotta sitten. Pääsimme 
tutustumaan linnan eri osiin ja saimme kuulla mielenkiintoisia tarinoita linnassa asunei-
den ihmisten elämästä. Hämeen linna on toiminut historian aikana pitkään myös vanki-
lana. Toinen vierailukohde oli Pyhän Ristin kirkko Hattulassa. 1400-luvulla rakennettu 
tiilikirkko on Suomessa harvinainen. Kirkko tunnetaan erityisesti värikkäistä kalkkimaa-
lauksista, joiden aiheina ovat Raamatun kertomukset, kirkkovuoden tapahtumat ja pyhi-
myslegendat. Hattula oli aikoinaan myös pyhiinvaelluskohde. Olisikin mielenkiintoista 
saada tietää, kuinka kaukaa ihmiset saapuivat Hattulaan ”Pyhän Ristin” luokse. Meille 
välimatka oli oikein sopiva päiväretkeksi! 

Tiuku ja Sebastian Räisänen esittelivät keskiajan elämästä kertovaa esineistöä
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Tuntematon sotilas? Hattulan Pyhän Ristin kirkon värikkäitä seinä-
maalauksia

Päiväretki Hämeenlinnaan ja Hattulaan tehtiin aurinkoisessa kevätsäässä.
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Leirikoulut

Normaalikoulun luokka 8a vietti kolme mukavaa päivää Kuortaneen urheiluopistolla 
elokuussa heti koulun alettua. Sää oli kesäinen, ja aktiviteetteja meillä oli sekä ulkona 
että sisällä. Erityisen mukavaa oli meloa järvellä auringon paistaessa, mutta myös sisä-
liikunta-aktiviteetit olivat hauskoja kivassa porukassa. Leirikoulusta jäi hyvät muistot, 
ja se oli erittäin onnistunut aloitus uudelle lukuvuodelle.

Konnevesi
Kahdeksannet luokat matkaavat yön yli retkelle Konnevedelle. Konneveden retki on 
suunnattu kaikille vuosiluokan oppilaille. 

Keväällä 2019 matka tehtiin aikavälillä 20.–23.5.2019. Kokonaisuuden suunnitteluun 
ja toteutukseen osallistui 11 ohjaavaa opettajaa sekä 7 aineenopettajaksi opiskelevaa, 
kuusi harjoittelijaa fysiikan ja kemian aineryhmästä. Yksi harjoittelija oli biologian ai-
neryhmästä. Harjoittelijoiden työskentely oli osana soveltavaa harjoittelua OPEA535. 
Kaikki toiminnalliset ongelmanratkaisutehtävät ja opetukselliset kokonaisuudet pelil-
listettiin Action Track -nimisellä sovelluksella. Peliin tutustuttiin ensin yhteisellä kou-
lutuksella, minkä jälkeen alkoi tehtävien suunnittelu useassa osakokonaisuudessa. 

8a:n leirikoulu Kuortaneella
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Rasteja syntyi ripeään tahtiin, ja lopullisessa pelissä muodostimme puolisen sataa tehtä-
vää pelin ympärille. 

Peli pilotoitiin Konnevedellä yhdessä ennen kenttäkoulun aloittamista. Kokemukset pe-
listä olivat aluksi lupaavia. Itse palaaminen kahdeksasluokkalaisten kanssa Action Trackin 
tukemana oli meille toinen kerta eli kokemuksena suhteellisen uusi. Toteuttamismuotona 
se oli erittäin onnistunut. Kokonaisuus rakentui alusta lähtien yhteistyössä harjoittelijoi-
den kanssa. 

9c:n leirikoulu
keskiviikko 24.10.

Lähdimme leirikouluun aamulla koululta bussikyydillä. Kun saavuimme Piispalaan, 
jaoimme ensimmäiseksi huoneet kaikille ja kävimme sen jälkeen syömässä. Ruuan jäl-
keen oli leirikoulun avaus ja melonta. 

Melonta oli oikein viihdyttävää, ja lähes kaikilta se sujui ongelmitta. Meloimme lähellä 
olevan sillan ali ja vähän matkaa sillan toiselle puolelle, minkä jälkeen palasimme takaisin 
rantaan. Pienen tauon jälkeen meillä oli sisäpelivuoro, jossa pelasimme koripalloa ja säh-
lyä. Hetki sen jälkeen alkoi oma saunavuoromme ja lettujen teko. Letut tehtiin takassa, 
mikä oli hyvin hankalaa. Kun niitä alettiin tekemään, niin pannut olivat hiukan kylmiä, 
ja lopuksi joidenkin lettuja paloi, koska pannut olivat niin kuumia. Suurin osa kuitenkin 
onnistui ihan hyvin lettujen teossa. Saunan ja lettujen paiston jälkeen menimme takaisin 
huoneillemme ja meillä oli vähän vapaa-aikaa ennen hiljaisuutta, joka alkoi kello 22.

Kouluttaja kertoi lyhyesti turvalli-
suusohjeita ennen melomista
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torstai 25.10.

Torstaiaamuna siirryimme aamupalan jäl-
keen saliin seinäkiipeilemään. Jakauduimme 
kahteen ryhmään, joista toinen kiipeili en-
sin ja toinen pelasi sillä välin sisäjalkapalloa. 
Vaihdoimme puolessa välissä. Iltapäivällä 
jatkoimme toimintaa jo aiemmin jaetuis-
sa ryhmissä jousiammunnan ja keilailun 
merkeissä. Jousiammunta oli monelle uut-
ta, joten sitä oli kiva päästä kokeilemaan. 
Luokkakavereiden kanssa keilailu oli myös 
hauskaa. Päivällisen jälkeen suuntasimme 
sisäpelivuoroon, jossa pelasimme paljon 
erilaisia pallopelejä. Toiminnantäyteisen 
päivän päätteeksi pääsimme tänäkin iltana 
saunatuvalle saunomaan. Ohjelmaan kuului 
saunomisen lisäksi iltapala ja hauskanpito.

perjantai 26.10.

Perjantaina aamupalan jälkeen pääsimme 
valokuvaamaan neulansilmäkameroilla. 
Saimme ottamamme ja työstämämme va-
lokuvat muistoksi. Valokuvauksen jälkeen 
koittikin jo leirikoulun päätös, jonka jäl-
keen suuntasimme viimeiselle lounaalle 
ennen lähtöä.

Joukko innokkaita nuoria 
lähdössä melomaan.

Jousiammunta oli melkein 
kaikille uutta.
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9e leirikoulussa
9e-luokka vietti kolmen päivän leirikoulunsa Piispalassa maaliskuun lopulla. Aktiviteetit 
mietittiin yhdessä luokanohjaajan tuokioissa talven aikana.  Ohjelmassa oli keilailua, sei-
näkiipeilyä, teatterimaskeerausta, ekoase- ja jousiammuntaa, lumikenkäilyä sekä mäenlas-
kua. Opettajista mukana olivat luokkamme ohjaaja Jouni Koponen ja kuvataiteen opet-
tajamme Kerttu Korhonen. 

Erityisesti mieleen jäivät Piispalan hyvä ruoka ja rauhallisuus sekä iltaisin kattoon kohon-
nut tunnelma. Huoneissa pelattiin niin korttia kuin pleikkariakin. Joku saattoi seurata 
yön pimeydessä Poliisit-sarjaa. Myös Temptation Island -ohjelma tuli tutuksi. Huoneiden 
sohvat olivat kansoitettu täysiksi, ja sohvan korjaaja pääsikin kerran vierailemaan yhdessä 
huoneista. Ensimmäisenä iltana meille oli varattu yhteisten pelien jälkeen saunatila ja 
sieltä uskaliaimmat kävivät avannossa. Saunomisen jälkeen söimme lettuja ja sämpylöitä, 
ja illalla niiden jälkeen porukka hajaantui takaisin huoneisiinsa. 

Keilaus osoittautui monen suosikkiaktiviteetiksi ja väärällä kädellä heitto odotettua 
helpommaksi. Laseraseella tuli täysosumia, ja jousiammunnan alkeet ovat nyt hallussa. 
Lumikenkäretki metsän halki pulkkamäkeen oli suomalaisen sisun taidonnäyte. Kengät 
pitivät meidät melkein syvän lumen pinnalla. Mäenlasku oli yllättävän hauska pulkalla ja 
muilla vempeleillä. 

Kotiin saavuimme hymyillen kilpaa kevätauringon kanssa ja nauttien bussipäikkäreistä. 
Leirikoulussa tosiaan tutustuimme luokkakavereihin paremmin, ja leirin jälkeen luokan 
yhteishenki onkin ollut entistä parempi. Yhdessäolo ylipäätään ja aktiviteetit tekivät koko 
reissusta ikimuistoisen.

Ilmi Laine, Ville Pohjonen, Sara Sorri ja Jouni Koponen

Mäenlaskun jälkeen lumikengät jalkaan 
ja metsän halki ruokapöytään.
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Yläkoulun oppilaskunta
Yläkoulun oppilaskunnan hallitukseen kuului lukuvuonna 2018–2019 15 oppilasta.

Puheenjohtaja Valtteri Salmijärvi 9d 
Varapuheenjohtaja Peppi Kari 8d 
Sihteeri Elisa Heikkilä 9b 
Tiedotusvastaava Noomi Toukola 7e

Muut hallituksen jäsenet

Heidi Hirvonen 7a, Jalmina Pitkänen 7a, Sini Kerttula 7c, Toivo Aartolahti 7d, Anisa Ve-
sajoki 7e, Salka Rauvola 8a, Meiju Peltola 8b, Emily Scribbins 8b, Anni-Lotta Paananen 
8e, Siiri Kannela 9c, Vera Vertanen 9d

Oppilaskunnan hallituksen ohjaavana opettajana toimi 31.12.2018 asti Milja Nurminen 
sekä 1.1.2019 alkaen Sara Laitiolampi.

Oppilaskunnan hallituksen tavoitteina lukuvuonna 2018–2019 olivat oppilaskuntatoi-
minnan kehittäminen ja oppilaille mieluisten tapahtumien järjestäminen. 

Lukuvuoden aikana oppilaskunnan hallitus järjesti erilaisia tapahtumia, kuten esimerkik-
si tanssijaiset ja ilmastonmuutoksen vastaisen mielenosoituksen. Koulumme osallistui 
myös Yhdessä & Yhteisesti keräykseen, jossa kerättiin pelejä ja leluja vähävaraisille lap-
siperheille.

Nuorisovaalit
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Nuorten ilmastomielenosoitus
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Oppilaskuntapäivät
Koulumme oppilaskunnat osallistuivat tänä vuonna Turussa järjestetyille oppilaskunta-
päiville. Tapahtumaan kutsutaan osallistujia kaikista Suomen normaalikouluista, ja ideana 
on tutustua muiden koulujen oppilaskuntatoimintaan sekä jakaa ideoita ja toimintakult-
tuuria. 

Aloitimme matkan junalla kohti Turun Norssia keskiviikkoaamuna seitsemältä. Turkuun 
saavuimme kello 11 aikoihin ja asemalta suuntasimme suoraan kohti Norssia. Norssi 
oli yllättävän kaukana keskustasta. Bussimatka sinne kesti noin 30 min. Koululle pääs-
tyämme kävimme syömässä maittavan lounaan koulun ruokalassa. Aterioinnin jälkeen 
kokoonnuimme auditorioon, jossa saimme ohjeita päivän tapahtumista. Koululla ja-
kaannuimme kolmeen ryhmään: alakoululaiset, yläkoululaiset ja lukiolaiset omaansa. 
Ryhmissä keskustelimme unelmistamme ja niiden toteutumisen edistämisestä kouluissa. 
Jokainen ryhmä suunnitteli omien unelmiensa pohjalta koululle vietäväksi oman suunni-
telman unelmien toteutumisen edistämiseksi. Illalla kävimme vielä tutustumassa Turun 
linnaan ja syömässä herkullista ruokaa.

Seuraavana päivänä pääsimme kaupunkisuunnistamaan Turussa. Jyväskylän Norssin ala-
koulun ryhmä sijoittui kaupunkisuunnistuskilpailussa toisiksi. Suunnistuksen jälkeen tu-
tustuimme vielä Turun nuorisovaltuustoon ja Liikkuva koulu -projektiin.

Matkasta meille jäi käteen paljon ideoita koulumme viihtyvyyden parantamiseksi.
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Tukioppilastoiminta
Tukioppilastoiminnan tavoite on edistää toiset huomioivaa käyttäytymistä, ennalta eh-
käistä kiusaamista ja torjua yksinäisyyttä. Toiminta pyrkii lisäämään kouluviihtyvyyttä ja 
yhteishenkeä. Tukioppilastoiminnan kattojärjestö on Mannerheimin lastensuojeluliitto. 
Tukioppilastoiminta on aloitettu Suomessa 1972. 

Jyväskylän normaalikoulussa tukioppilastoiminta toteutetaan valinnaiskursseina 8. ja 9. 
luokilla. 8.-luokkalaiset saavat omat tukariluokat keväällä tulevista 7.-luokista ja jatkavat 
heidän tukioppilainaan syksyllä. Koulussamme vakiintuneita tukareiden vetämiä tapah-
tumia ovat 7.-luokkalaisten tervetuliaisjuhla, ystävänpäivätapahtuma, tulevien 7.-luok-
kalaisten ryhmäyttäminen ja 9.-luokkalaisten potkiaiset. Lisäksi vuoteen mahtuu erilai-
sia vaihtuvia tempauksia, kuten kummitunteja. Kuluneena vuonna 9.-luokan tukareita 
koulutettiin Vesalan tukarileirillä ja 8. luokan tukarit saivat vertaissovittelukoulutuksen. 
Vertaissovittelu- eli Verso-toiminta käynnistettiin koulutuksen jälkeen siten, että tukarit 
kävivät kertomassa luokanohjaajantunnilla, kuinka sovittelu toimii ja miten sitä voi hyö-
dyntää.

Tukarikurssilla 
rakennetun paperilin-
nan lujuuslaskelmien 

tarkistus törmäystestin 
avulla.
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Liikuntasaavutuksia
Lukuvuoden 2018–2019 aikana norssilaiset ovat osallistuneet useiden eri lajien koululais-
kilpailutoimintaan. Vuoden aikana koulumme oppilaat ovat osallistuneet valtakunnalli-
sissa kilpailuissa suunnistukseen, jalkapalloon, koripalloon ja salibandyyn.

Lisäksi oppilaat osallistuivat paikallisiin koulujenvälisiin kilpailuihin yleisurheilussa, uin-
nissa, sulkapallossa, painissa ja jääpallossa. Kilpailullisen menestyksen kruunasi useat mi-
talit kaupungin sisäisissä kisoissa. Painissa mestaruuden saavutti Sanni Sarkkinen 8d ja 
pronssille sijoittui Väinö Niskanen 8d. Kaupungin uintimestaruuskisoissa Daniel Daml-
janovic 8c ja Nea Parkatti 8e saavuttivat hopeaa. Sulkapallossa pronssia sai Jesse Hirvo-
nen 8a. Yläkoulun poikien jääpallojoukkue sijoittui toiseksi.

Jääpallojoukkueessa pelasivat: Titus Toivanen, Aarni Laine, Iiro Rahkonen, Leevi Lausan-
to, Elias Valjakka, Paavo Kinnunen, Joona Piik, Okko Ohra-aho ja Roope Sipponen. 
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Taloustaitokilpailu
Valtakunnallisen taloustaitokilpailun järjestivät Historian ja yhteiskuntaopin opettajien 
liitto HYOL ry ja Osuuspankki OP. Luokkien parhaat oppilaat:

9a: Nestori Hujala 
9b: Linda Liljavirta (koulun paras tulos: 45/49 p.) 
9c: Sisu Kiuru 
9d: Valtteri Salmijärvi 
9e: Ilmi Laine 
9f: Onni-Aapeli Pihlajamaa

Kirjan ja ruusun päivä
Tänä vuonna koulussamme Kirjan 
ja ruusun päivä 23.4. alkoi aamuna-
vauksella, jossa tiedotettiin päivän 
historiasta ja jossa oppilaita haasta-
teltiin lukemisesta. Koko koulu vietti 
päivää siten, että vietettiin yhteinen 
lukuhetki. Oppilaat, opiskelijat ja 
henkilökunta saivat tehtäväkseen 
tuoda kouluun minkä genren kirjan 
tahansa lukuhetkeä varten. Lisäksi 
henkilökuntaa pyydettiin tuomaan 
lapsuutensa tai nuoruutensa mie-
likirja kirjanäyttelyyn lasiaulaan. 
Eläköön lukeminen!
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Yrittäjyyskasvatus yläkoulussa 2018–2019
Yläkoulun yrittäjyyskasvatuksessa on tehty yhteistyötä vuodesta 2006 valtakunnallisen 
Nuori yrittäjyys ry:n (www.nuoriyrittajyys.fi) kanssa. Oppilaat ovat perustaneet yrittä-
jyyskursseilla tiiminä oikealla rahalla toimivia yrityksiä koko lukuvuoden ajaksi.  Tähän 
lukuvuoteen mennessä koululla oli toiminut jo 14 NY-yritystä. Tänä vuonna yritys toimi 
kahdeksan oppilaan voimin kotitalouden kerhona.

Norssin NY-yritys Norssin SuklaaMuruset NY järjesti syyslukukaudella kaikki viisi ja 
kevätlukukaudella kaikki kolme Normaalikoulun yläkoulun ja lukion vanhempainiltojen 
kahvitusta: kahvipöydät notkuivat kurssilaisten kerhoiltoina leipomista tuotteista. Nors-
sin SuklaaMuruset NY:n yrittäjäoppilaat järjestivät myös syksyllä opettajille halloween-yl-
lätyksen opettajainhuoneeseen.

Tammikuussa 2019 nuoret osallis-
tuivat Sepän kauppakeskuksessa 
järjestettyyn Keski-Suomen alueen 
Nuori Yrittäjyys -semifinaaliin 
voittaen Paras yritys -pääpalkin-
non. Toukokuussa kisat huipentu-
vat Helsingissä järjestettävään fi-
naalikisaan, jonne yrittäjät lähtevät 
edustamaan Keski-Suomea. 

Nuorten yrittäjien tukena ja oh-
jaajana toimi kotitalouden lehtori 
Sari Sorajoki.
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17B:n retki Helsinkiin 23.–24.8. 2018

Varhainen torstaiaamu valkeni aurinkoisena ja lämpimänä. Pakkauduimme Matkakes-
kuksessa Onnibussiin ja suuntasimme kohti pääkaupunkia. Heti Helsinkiin tultuamme 
ruokailimme opiskelijaravintolassa Mannerheimintien varrella. Siitä sitten siirryimme ra-
tikalla Eurohostelliin majoittumaan. Hetken huokaistuamme aloimme jo valmistautua 
lähtemään kohti Suomenlinnan lauttaa ja kesäteatteria.

Saareen saavuttuamme tutustuimme ensin kauniissa vaaleanpunaisessa Rantakasarmi-
rakennuksessa Suomenlinnan vankileiri 1918–19 -valokuvanäyttelyyn. Historianopettaja 
Kari Pöntinen kertoi näyttelyn yhteydessä vuoden 1918 sodasta ja siitä, miten sodan 
tapahtumat Suomenlinnassa ja Helsingissä näyttäytyivät.

Siirryimme jyhkeiden muurien sisälle rakennettuun kesäteatteriin katomaan Ken Keseyn 
Yksi lensi yli käenpesän -näytelmää. Esitys oli hauska, mutta esitti myös vakavan kysy-
myksen, kuka on hullu, kuka on terve ja kuka sen voi päättää. Viesti avautui joillekin pa-
remmin kuin toisille, saattoipa joukossa olla jokunen, jonka mielestä esityksen kesto mei-
nasi tehdä katsojan hulluksi. Näyttämökuva, valot, lavasteet ja näyttelijäntyö olivat hyvät!

Täysikuu loisti lähes pilvettömältä taivaalta, kun palasimme lautalla kaupunkiin. Siellä 
saimme vielä hetken nauttia Taiteiden yöstä ennen majapaikkaan palaamista. Nukkuakin 
piti, koska seuraava aamu alkoi melko aikaisin Senaatintorin arkkitehtuuriin ja histo-
riaan tutustumisella. Sen jälkeen siirryimme Kansallismuseoon katsomaan Kansallisaar-
teet-kokoelmaa ja Barbie-näyttelyä. Lounaan jälkeen ehdimme vierailla vielä Kiasmassa 
tutustumassa mm. Grayson Perryn taiteeseen. Lounaan ja pikku shoppailu–höntsäilyn 
jälkeen olikin aika siirtyä Kampin linja-autolaiturilta taas Onnibussiin ja kotimatkalle.
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Ihmiskuvia eri aikakausilta: 
Kansallismuseossa vierailimme 
Kansallisaarteet- ja Barbie - 
näyttelyissä.

163

- Terveellistä retkiruokaa!
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Operaatio Tikkakoski
30.8.2018 klo 13.00, Norssi: 

Tämä oli ollut tiedossa jo oikeastaan koulun alkamisesta lähtien.  
Kukaan ei oikein tuntunut tietävän, mikä homman nimi loppupelissä olisi. Suurpiirteinen 
aikataulu oli saatu jo pari päivää aikaisemmin, ja liuta tavaroita oli käsketty Wilma-vies-
tillä ottaa mukaan.  Kenelläkään ei silti tuntunut olevan tällaisesta kauheasti kokemusta: 
omatkin teltassa nukutut yöt voi laskea yhden käden sormilla. Retkestä oli puhuttu koko 
ajan enemmän ja enemmän ja käytävillä ja ruokapöydissä reissu oli hallinnut viimeistä 
viikkoa. Nyt valmistelut oli jo tehty: aamun tunnit oli saatu pois alta, eväät ostettu, tavarat 
mukana ja reput jätetty kaappiin koululle. Olin jännittyneissä fiiliksissä: toisaalta taustalla 
kummitteli pieni mitäköhän tästä tulee -ajatus, niin kuin varmasti monella muullakin. 
Päivien vieriessä eteenpäin ja uuteen luokkaan hieman tutustuessa aloin kuitenkin suh-
tautua reissuun yhä positiivisemmin, kunnes lopulta jopa odotin sitä. Ja pääsisihän sitä 
tietenkin katsomaan vähän armeijan varuskunnan meininkiä, sielläkään en ollut ikinä 
käynyt. Eihän se inttikään meille pojille kaukana enää ollut. Nyt oltiin jo lukiossa, ja tällä 
paikalla, jos millä, oli perinteitä. Olimme juuri osallistumassa yhteen ensimmäisistämme. 
Nousimme bussiin iloisen hälinän vallitessa ja suuntasimme kohti Tikkakoskea.

30.8.2018 klo 14.30, Tikkakoski, Ilmasotakoulu, varuskunta:

Matka sujui täysin ongelmitta, ja saavuimme varuskuntaan vihmovassa vesisa-
teessa. Kun nimenhuudot oli suoritettu, meidät ohjattiin luentosaliin, jossa eri-
laisia armeijan sotilas- ja siviilipuolen työntekijöitä kertoi meille omista työnku-
vistaan. Kuuntelin melko tarkkaavaisesti (en tiedä muista) ja opin ainakin jotain 
uutta, erinäisiä pieniä tiedonjyväsiä. En esimerkiksi tiennyt, että armeijassa on niin 
paljon siviilejä töissä. Päällimmäisenä kuitenkin mieleen jäi hienosti tehty video, jos-
sa oli tankkeja, räjähdyksiä ja kaikenlaista muuta siistiä eeppisen kuuloisen rock-ää-
niraidan saattelemana (sisäinen pikkupoikani on ilmeisesti elossa ja voi hyvin). 
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Näin myös muutamaa yläkoulusta tuttua kaveria mukana olleesta IB-ryhmästä. Tämän 
jälkeen meille näytettiin hieman varuskunnan tiloja, esimerkiksi sotilaiden nukkumatilat, 
joita kohta lomille lähtevät varusmiehet siivosivat kovaa vauhtia. Myöhemmin nähtiin 
”armeijan paloauto” eli pelastusyksikkö, 
jossa oli kaikenlaisia varusteita tulipalojen 
lisäksi mm. vaarallisten kemiallisten ainei-
den varalta sekä sotilaspoliisin kalustoa. 
Muistan elävästi, kuinka kalustoa esitel-
leelle sotilaspolisille tuli kiireellinen lähtö 
johonkin katsellessamme autoa. Niissä 
hommissa pitänee olla aina hereillä. Ka-
lustoesittelyn jälkeen pääsimme viimein 
syömään, siinä vaiheessa oli nimittäin jo 
kerennyt kaikille tulla nälkä. Tai no, ei nyt 
kuitenkaan ihan vielä. Niin kuin odottaa 
saattoi, jonot olivat kilometrin pituiset ja 
syömään pääsemisessä kesti hetki, mutta 
lopulta kaikki saivat murua rinnan alle.

30.8.2018 18.00 Tikkakoski, metsä varuskunnan vieressä:

Nyt se sitten alkaisi. Retki, jota varten tänne oikeastaan oli tultu. Teltat, makuupussit 
ja armeijatyylinen eräjormailu… ja ryhmäytyminen. Taivas oli selkiytynyt, joten ulko-
hommiin saattoi hyvin ryhtyä. Sateen uhka kuitenkin roikkui ilmassa. Haimme teltat (ja 
valtavan kokoiset makuupussit) vähän matkan päästä rannasta, ja aloimme miettiä sopi-
vaa paikkaa. Jokainen luokka sai kaksi: yhden pojille, yhden tytöille. Luokkamme jaettiin 
kahteen ryhmään, joista kumpikin alkoi pystyttää omaa telttaansa. Löysimme helpon 
ja mikä tärkeintä, tasaisen paikan frisbeegolfradan aloituskyltin vierestä (yhden teltan 
köysistä sidoimme kyltin jalkaan, ihme kyllä se piti!). Pystytimme telttaa isolla porukal-
la. Kesti hetken, että pääsimme meitä opastaneiden varusmiesten avustuksella jyvälle 
siitä, mitä oikeastaan piti tehdä. Sen jälkeen pitikin organisoitua ja päättää, kuka tekee 
mitäkin (ja miten ihmeessä kamiinan piippu on mahdollista saada telttaan yhtenä kap-

paleena). Saimme kuitenkin teltan kasaan ihan ajallaan. 
Hauskaa oli kuitenkin ehdottomasti. Tekemällä töitä 
ryhmäläisten kanssa heidän kanssaan tuli myös jutel-
leeksi ja tutustuneeksi. Teltanpystytysruljanssin jälkeen 
oli vuorossa muutama erilainen varusmiesten pitämä 
piste, muun muassa sidontaa ja palomieskantoa (jäl-
kimmäisessä järjestettiin myös kilpailu, jossa oppilaat 
juoksivat pareissa kantaen toisiaan selässään). Näiden 
pisteiden jälkeen oli vuorossa ryhmäytymistä, erilaisia 
ryhmäleikkejä tutorien johdolla. Jotkut olivat innok-
kaammin mukana, toiset eivät, mutta loppua kohti tun-
nelma parani.
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30.8.2018 ilta, Tikkakoski, varuskunnan ympäristö:

Oman luokan ryhmäytymisen jälkeen meidät vietiin ilta-auringossa kylpevälle rannalle, 
jossa järjestettiin muutama isompi ryhmäytymisleikki koko luokka-asteen kesken. Nämä 
olivat omasta mielestä hauskempia, vaikka osa pelistä meni vähän likaiseksi. Henki kui-
tenkin tuntui koko ajan säilyvän positiivisena. Ryhmäytymisen jälkeen ei ollut enää ohjel-
maa: Sai olla vapaasti kavereiden kanssa ja nauttia olostaan. Illan viiletessä syötiin mak-
karaa ja juteltiin. Osa kävi uimassa ja osa pelasi lentopalloa rannalla. Kello kymmeneltä 
kävi käsky kömpiä telttoihin. Meillä siellä oli vain neljä henkeä, poikia kun on niin vähän. 
Armeijan puolijoukkueteltassa, joka vetää 16 miestä, tilaa oli siis ihan mukavasti. Mie-
tittiin kamiinan käynnistämistä, mutta kenelläkään meistä ei ollut minkäänasteista halua 
ryhtyä jakamaan kipinämikkovuoroja. Niinpä meidän teltassa nukuttiin makuupusseissa 
vaatteet päällä ja kamiina kylmänä. Juttelimme ja vitsailimme niitä näitä puolenyön kor-
ville, jolloin vaivuimme hiljalleen uneen. Olin niin tylsä, etten jaksanut enää yön pimeinä 
tunteina lähteä yhtään mihinkään, joten en ole oikein kartalla siitä, mitä muualla tapahtui, 
mutta hiljaisuuden aika ajoin rikkoneista äänistä ja luotettavista lähteistä  päätellen iso 
osa porukasta pelasi korttia tai lautapelejä tai kuunteli musiikkia myöhään yöhön. Kuten 
tavallista, ainakin jätkillä tuntui olevan tavoitteena valvoa koko yö. 

31.8.2018. 7.00, Tikkakoski, teltat:

Herätys oli kello 7.00, kuten etukäteen tiedettiin. Olin itse melko väsynyt nukuttuani 
kuutisen tuntia, joten voin vain kuvitella, mitä muutaman tunnin unilla selvinneiden 
päässä liikkui (toisaalta riittävästi kofeiinia saa tunnetusti ihmeitä aikaan). Kunhan olim-
me saaneet itsemme kiskottua itsemme ylös makuupusseista, siivosimme omat kamam-
me teltasta ja kävimme aamupuurolla. Yöllä oli jossain vaiheessa satanut, koska teltan 
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katto oli läpimärkä. Vesi ei kuitenkaan ollut paksusta kankaasta läpi. Syötyämme aloimme 
sitten purkaa telttaa samalla porukalla, joka sen oli edellisenä iltana kasannut. Tällä kertaa 
homma ainakin tuntui sujuvan paljon jouhevammin ja nopeammin. Kaikkein likaisin ja 
työläin homma oli epäilemättä kamiinan purkaminen, josta melkein kaikki saivat kätensä 
nokeen. Kun homma oli tehty ja kädet saatu viimein jynssättyä puhtaaksi, täytyi tietenkin 
käydä reissun lopuksi sotkun munkeilla. Matkalla näimme tasaisin väliajoin varusmiehiä 
violeteissa ja sinisissä bareteissa sekä näimme, kun eräs komppania lomautettiin. Osa 
jätkistä pelasi muutaman matsin Fifaa sieltä jostain syystä löytyvällä pleikkarilla. Loput 
paikalle hiljalleen kerääntyvistä ottelijoista juttelivat väsyneesti, mutta iloisesti ja hyväs-
sä hengessä. Jutellessa oli hyvä mahdollisuus verrata kokemuksia retkestä ja tunnelmia. 
Yleisvire tuntui väsymyksestä huolimatta olevan positiivinen. Se oli myös hyvä mahdol-
lisuus tutustua uusiin ryhmäläisiin: Yhteinen sävel ryhmän kesken tuntui löytyvän koko 
ajan paremmin. Ainakin meidän ryhmässä, jossa tosi harvat tunsivat toisiaan, ennen kuin 
tulivat Norssiin. Koska tässä vaiheessa ei ollut juurikaan vakiintuneita kaveriporukoita, 
reissun positiivisen vaikutuksen alkoi huomaamaan. Munkkien jälkeen otimme takit ja 
tavarat kantoon ja siirryimme pihalle, missä varuskuntaa johtava eversti piti meille pie-
nen puheen. Olimme kuulemma suoriutuneet mallikkaasti. Everstin pidettyä puheensa 
aloimme hiljalleen järjestäytyä bussiin nousua varten lähteäksemme takaisin Norssille.

31.8.2018. 12.00 Norssi:

Puolen tunnin matkan jälkeen saavuimme kaikkemme antaneena takaisin koululle. Osa 
porukasta näytti kuolemanväsyneeltä, mutta kuin ihmeen kaupalla kaikki pysyivät he-
reillä. Kävimme hakemassa koulureput kaapeista ja raahauduimme ruoalle. Ruokasalissa 
lopputulema tuntui olevan se, että reissu oli ollut kiva (ja hengissä oli selvitty). Ruoan 
jälkeen kaikki hajautuivat omille tahoilleen. Onneksi oli perjantai, ja koulu loppui tä-
hän. Jälkikäteen reissu oli minulle (ja uskon, että monelle muullekin) paljon parempi 
kokemus, kuin etukäteen odotin, vaikka en missään nimessä ole eränkävijäluonne eikä 
minulla täten ollut kauhean kovat odotukset korpireissulle, jossa suurin osa ihmisistä 
oli vasta puolituttuja. Reissu kuitenkin yllätti tosi positiivisesti, ja isoon osaan ryhmä-
läisistä tutustui jollain tasolla.  Kaiken kaikkiaan reissua voi tosiaan pitää onnistuneena. 
Mission accomplished.



168

Lukion kouluvuosi



169

Lukion kouluvuosi

Norssin 
Olympialaiset!
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Lukiouudistuksen maakuntakiertue pysähtyi syyskuussa 
Normaalikoululle

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti yhdessä Opetushallituksen ja aluehallintovirastojen 
kanssa syksyllä 2018 laajan lukiouudistusta koskevan maakuntakierroksen kahdeksalla 
paikkakunnalla. Tilaisuuden teemoina olivat uusi lukiolaki, ylioppilastutkintolaki ja tuleva 
lukioiden opetussuunnitelman uudistus.

Keski-Suomen alueen lukioista tuli mukavasti väkeä paikalle keskustelemaan ajankoh-
taisista aiheista. Lukion opetussuunnitelman työn käynnistyminen heti edellisen uudis-
tuksen jälkeen herätti hieman huolta, erityisesti aikataulua pidettiin melko kiireisenä. Sen 
sijaan uutta ylioppilastutkintolakia tervehdittiin ilolla. Kokelaat voivat uusia kokeita rajat-
tomasti alkaen syksystä 2019 ja tutkintojen aineista poistuu käsitteet pakollinen/ylimää-
räinen aine. Tämä kaikki auttaa uusia ylioppilaita eteenpäin korkeakouluun pyrkimisessä, 
koska korkea-asteen sisäänpääsyyn tulee ratkaisevasti vaikuttamaan ylioppilastutkinnossa 
saavutetut arvosanat.
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Ylioppilastutkinto on nyt kokonaan digitaalinen

Kevään 2019 ylioppilastutkinto oli kokonaan digitaalisessa muodossa.

Kaikki kokeet kirjoitettiin kevään 2019 tutkintokerralla digitaalisesti. Historialliseen en-
simmäiseen digitaaliseen matematiikan kokeeseen olimme valmistautuneet huolellisesti.  
Matematiikan koepäivä oli yhtä rauhallinen kuin meillä olivat kaikki muutkin koepäivät.

Tutkintopäivien aikana meillä ei ollut isompia teknisiä vaikeuksia, yksittäisten kokelaitten 
kohdalla tehtiin muutama uudelleenkäynnistys. Viivästykset olivat muutamia minuutteja, 
ja jokainen kokelas sai pysähdykseen kuluneen ajan hyvityksenä. Kokeen päätöstilantees-
sa olikin yhteisen päättymisajan sijaan useita kokelaskohtaisia lopetusaikoja. Tämä piti 
meidät kaikki tarkkana ajan kulumisen suhteen! 



180

Lukion kouluvuosi

Koblenzin leirikoulu
Jyväskylän normaalikoulun ja saksalaisen ystävyyskoulumme Koblenzin Görres Gymna-
siumin yhteistyö on jatkunut jo 15 vuotta. Tänäkin vuonna vierailimme lukio-opiskelijoi-
den kanssa Saksassa heti syyskuun alussa, jolloin siellä oli vielä ihanan kesäistä. Leirikou-
lumatkamme alkoi lauantaina 1.9.2018 matkalla Jyväskylästä Saksaan. Lensimme ensin 
Helsingistä Frankfurtiin ja sieltä matkasimme bussilla Koblenziin. Sunnuntain opiskelijat 
viettivät tutustuen vaihtaripareihin ja heidän perheisiinsä.

maanantai 3.9.2018  
Sanni, Outi ja Noora

Tänään oli ensimmäinen oikea päivämme leirikoulussa. Pääsimme näkemään saksalais-
ten kavereidemme koulua sekä osallistumaan oppitunneille. Oppitunnit Saksassa olivat 
selkeästi erilaisia kuin meillä Suomessa. Luokkatilat olivat melko vanhoja ja ahtaita. Nyt 
ymmärsimme, miksi saksalaiset olivat pitäneet Suomessa meidän kouluamme niin kovin 
modernina. Kävimme syömässä koulun viereisessä kahvilassa, sillä Saksassa ei saa il-
maista kouluruokaa. Huomasimme, että koululaisen arki Saksassa oli hyvin erilaista kuin 
meillä täällä Suomessa. 

Iltapäivän aktiviteettinamme oli tutustua Festung Ehrenbreitstein -nimiseen linnoituk-
seen. Saimme kierrellä sekä ihailla maisemia rauhassa. Menimme linnoitukselle gondo-
lihissillä ja olimme todella korkealla. Onneksi päivä oli lämmin sekä hieno. Nautimme 
reissusta paljon, koska saimme viettää suomalaiset keskenämme aikaa. Saksalaiset joutui-
vat valitettavasti jäämään tuona iltapäivänä kouluun. 

Gondolihissin kyydissä



181

Lukion kouluvuosi

Illat vietimme jälleen perheissä, mutta monet meistä kokoontuivat esimerkiksi Reinin 
varteen yhdessä saksalaisten vaihto-oppilaidemme kanssa. Illat yleensäkin olivat Saksassa 
mukavia, sillä vietimme porukalla paljon aikaa. Reinin ja Moselin yhdistymiskohdassa 
sijaitseva Deutsches Eck tuli tutuksi leirikoulumme mittaan. 

tiistai 4.9.2018 
Aino, Iida ja Taika 

Tiistaina lähdimme heti aamusta kohti Kölniä. Reissuun lähtivät kaikki saksalaiset ja suo-
malaiset, jotka olivat vaihdossa mukana. Junamatka oli noin tunnin mittainen, ja saavuim-
me Kölniin myöhässä, sillä junat eivät olleet ikinä aikataulussa. Juna-asemalta lähdimme 
suoraan kohti turistikeskusta, josta meille annettiin kuulokkeet ja MP3-soittimet. Sieltä 
suuntasimme Kölnin katedraaliin. Kirkko oli varsin näyttävä tapaus, mutta esittelykier-
roksen olisi voinut hoitaa mielenkiintoisemmin. Tosin oli mahtavaa päästä katsomaan 
muilta vierailijoilta suljettua arkkua, jossa ajatellaan olevan kolmen tietäjän reliikit. 

Kirkkokierroksen jälkeen lähdimme kapuamaan portaita. Katedraalin kellotorniin oli 
matkaa 533 porrasta. Portaiden kiipeäminen oli erityisen raskasta painavan repun ja hel-
teen takia. Matkan jälkeen olimme 98 metrin korkeudessa. Näköalat olivat upeat. 

Lyhyen ruoka- ja shoppailutauon jälkeen siirryimme WDR Studio Zwei -tv-asemalle, 
jossa pääsimme kuvaamaan meidän oman tv-ohjelman. Meidät jaettiin pienryhmiin, jois-
sa teimme oman osamme ohjelmasta ja sitten kuvasimme sen putkeen ohjelmaksi. 

Tv-asemalta lähdettyämme menimme vielä shoppailemaan hetkeksi. Shoppailimme niin, 
että lopulta juoksimme juna-asemalle, ja kesken matkan alkoi sataa kaatamalla. Lähdim-
me takaisin Koblenziin, ja juna oli taas myöhässä. 

keskiviikko 5.9.2018 
Sini T., Noora K. ja Riikka     

Keskiviikkoaamuna vietimme ensin muutaman tunnin koululla (enemmän tai vähemmän 
opiskellen). Lounaan jälkeen me norssilaiset lähdimme kävellen kohti juna-asemaa, josta 
alkoi matkamme kohti päivän aktiviteettia Bonnia.   

Saavuttuamme Bonnin asemalle suuntasimme Haus der Geschichte -museoon. Siellä 
pääsimme perehtymään Saksan historiaan ja sen vaikutuksiin esimerkiksi Suomeen. In-
nostuimme museokierroksesta, koska oppaamme oli sympaattinen mies, joka oli itse 
elänyt ajan, josta museon näyttely kertoi. Lisäksi museo oli laaja ja avara. Museon jälkeen 
jokaisella oli omaa aikaa kiertää Bonnin keskustassa, josta löytyi esimerkiksi paikallinen 
Haribon myymälä, Beethovenin synnyinkoti ja paljon söpön värisiä taloja. Muutamat 
ostokset ostettuamme ja jalat rasitettuamme lähdimme takaisin kohti Koblenzia.
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Kölnin tuomiokirkkoa
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torstai 6.9.2018 
Saimi, Sini P. ja Laura

Torstaiaamu alkoi aamupalalla omissa host-perheissämme, jonka jälkeen tapasimme 
muiden kanssa ja lähdimme matkaamaan kohti Eltzin linnaa. Keli oli melko hiostava ja 
sateinen. Vaikka aluksi yli kymmenen kilometrin matka vaikutti ylitsepääsemättömältä 
urakalta, se taittui mukavissa tunnelmissa musiikin ja karkkien siivittämänä. Vierailu lin-
nassa oli patikoimisen arvoinen. Linnassa meillä oli opas, joka kertoi linnan historiasta ja 
sen nykyisistä omistajista. 

Kierroksen jälkeen meillä oli hetki omaa aikaa levähtää ja evästää ennen takaisin suun-
taamista. Matkattuamme takaisin Koblenziin menimme uupuneina hetkeksi koteihimme 
lepäämään. Osa meistä kokoontui vielä viimeisen illan kunniaksi Deutsches Eckin mo-
numentilla. Siellä tapasimme myös aikaisempien vuosien saksalaisia Norssi–Görres-vaih-
to-oppilaita. Oli mukavaa viettää vielä yhteistä aikaa ennen seuraavana päivänä koittavaa 
kotimatkaa. 

perjantai 7.9.2018

Perjantaiaamuna kokoonnuimme vielä koululle yhteiselle aamiaiselle. Saksalaiset oppilaat 
ja opettajat toivat tapaamiseen herkkuja nyyttärimeiningillä. Aamiaisen jälkeen lähdimme 
bussilla kohti Frankfurtin lentokenttää.

Kokonaisuudessaan matka oli onnistunut kokemus. Tutustuimme uusiin ihmisiin ja paik-
koihin ja pääsimme puhumaan vieraita kieliä. Lähtiessämme saksalaiset oppilaat perhei-
neen toivottivat meidät uudestaan tervetulleiksi.

Sukellus suihkulähteeseen Bonnissa
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Lukiolaisten Barcelonan-matka 5.–9.10.2018
Kokoonnuimme sateisena perjantaiaamuna koulun sisäpihalle, jossa bussi odotti meitä. 
Kaikki hieman väsyneinä nousimme bussiin, ja matka kävi kohti Helsinki-Vantaan lento-
kenttää. Pidimme Heinolassa pienen lounastauon, jotta jaksoimme matkustaa lentoken-
tälle asti. Lentokentälle saavuttuamme kaikki sujui oikein hyvin ja pääsimme odottamaan 
lentoa ilman mitään kiirettä. Kentällä kävimme kahvilla ja ostimme hieman eväitä ja lu-
ettavaa lentoa varten.  

Itse lento sujui hyvin, ja yritimme virittäytyä Espanja-moodiin. Meidän vieressämme istui 
nuori suomalainen mies, joka oli kavereittensa kanssa päättänyt lähteä juhlimaan Es-
panjaan. Tämä porukka oli aika hulvaton ja hauska. Me “tunnolliset” Norssin oppilaat 
laskimme kaiken lisäksi matikkaa lennon aikana, vaikka ei siitä meinannut mitään tulla.  

Illalla saavuimme Barcelonan lentokentälle, ja tämän jälkeen aloimme etsiä bussia, joka 
oli tilattu jo etukäteen meitä varten. Pienen selvittelyn jälkeen kyseinen bussi löytyi ja 
pääsimme siirtymään Urbany BCN GO! Hostelliin, joka oli majapaikkamme. Ennen 
nukkumaanmenoa monet kävivät vielä ulkona syömässä tai ostamassa jotain pientä ilta-
palaa. Tämän jälkeen kaikki olivatkin jo niin väsyneitä, että suuntasimme ripeästi nukku-
maan.  

Seuraava päivä alkoi tutustumisella kuuluisaan maailmanperintökohteeseen, Sagrada 
Familia -kirkkoon. Kirkon on suunnitellut Antoni Gaudí. Kirkkoa on rakennettu aina 
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vuodesta 1882, ja rakennustyöt ovat edelleenkin kesken. Niiden odotetaan valmistuvan 
vuonna 2026. Sagrada Familiassa yksityiskohtia riittää sekä sisällä että ulkona. Monia 
Raamatun kuvaelmia on ikuistettu kirkon ulkopuolelle, ja kirkon sisätiloja valaisee värik-
käiden lasi-ikkunoiden läpi siivilöityvä luonnonvalo. Kirkko on nykyään turistikohde ja 
päivittäin kirkossa vierailee 5 000 ihmistä. 

Olimme liikkeellä melko aikaisin, eivätkä jonot sisälle kirkkoon olleet kovin pitkät. Pie-
nen lippusekaannuksen jälkeen pääsimme kaikki ihastelemaan tuhansia yksityiskohtia lä-
hempää. Kaukaakin katsottuna kirkko oli vaikuttava nähtävyys, mutta astuessa lähemmäs 
vaikuttavuus kasvoi entisestään yksityiskohtien ja symboliikan myötä. Sisältä kirkko oli 
todella valoisa ja huikean värikäs, sillä auringonvalo tuli sisälle värikkäiden lasimaalausten 
läpi.  

Lounaan jälkeen kävimme ihmettelemässä toista Gaudín arkkitehtuurin helmeä, Casa 
Batllóta, jonka julkisivun ja parvekkeiden orgaaniset muodot ovat antaneet talolle lisäni-
men Luutalo.  Siitä jatkoimme Picasso-museoon, joka tekee vaikutuksen paitsi näytte-
lyidensä kirjavalla ja koskettavalla monimuotoisuudella myös arkkitehtuurillaan. Avarat 
kaaret ja ajan kuluttamat kiviset pinnat hengittävät rakennuksen kaukaisen menneisyyden 
tunnelmaa sekä Barcelonan henkeä. Picasson töiden kirjo on kotonaan suojaisan sisäpi-
han päivänvalon takana, ja se tuntuu autenttiselta osalta Barcelonan kulttuurillista sielua. 
Katseet Picasson ihmis- ja kasvokuvien takana herättävät pohtimaan edesmenneiden ih-
miselämien kohtaloita, ja kubistisilla muodoilla leikkivien teosten äärellä katselija kohtaa 
ihmisyyden sirpaleisuuden. 

Picasso-museossa oli monipuolinen ja laaja pysyvä näyttely. Teosten luokittelu eri aika-
kausiin kronologisessa järjestyksessä auttoi hahmottamaan Picasson kasvua taiteilijana 
läpi lukuisten taidesuuntausten. Picasson monipuolisuus konkretisoitui, kun seuraavaan 
huoneeseen astuessa seinillä oleva taide oli täysin erilaista kuin edellisessä. Taide muut-
tui näyttelyn edetessä yksiselitteisestä monitulkintaisemmaksi, mutta jokaisessa teoksessa 
näkyi silti Picassolle tyypillinen vaikuttavuuden elementti. 

Picasso-museo oli todella mielenkiintoinen kokemus, ja oli hienoa päästä näkemään ky-
seisen taiteilijan teoksia lähietäisyydeltä. Oli kiinnostavaa nähdä Picasson varhaisimpia 
töitä ja huomata, kuinka taitavasti hän on kyennyt maalaamaan jo nuorena. Museossa 
olivat myös hyvin esillä taiteilijan eri kaudet. 

Oli mielenkiintoista havaita ajan kerroksia Picasson tauluissa. Nykyaikainenkin taide voi 
olla upeaa, mutta on aivan erilaista nähdä jotain, mikä on säilynyt kymmeniä tai satoja 
vuosia ja kestänyt aikaa. Teoksia katsoessa mieleen nousee kuva nuoresta Picassosta maa-
laamassa taideteosta ateljeessaan Barcelonassa tai Madridissa. 
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Sunnuntaipäivämme alkoi vierailulla Museu Nacionai d´Art de Catalunyaan, jossa oli 
vaikuttavien pysyvien kokoelmien lisäksi esillä Gala ja Salvador Dalín elämästä ja taitees-
ta kertova näyttely. Museossa olisi voinut viihtyä päiväkausia, tutkittavaa keskiaikaisesta, 
renessanssi- ja barokkiajan taiteesta, kuten modernistakin taiteesta, olisi riittänyt yllin 
kyllin. Museovierailun jälkeen lounastimme yhdessä läheisessä argentiinalaisravintolassa 
La Foixardassa.  

Iltapäivällä tutustuimme vielä uudelleen goottilaiseen kaupunginosaan. Kaupunginosa 
on vanha, peräisin roomalaisajoilta. Erityisen viehättävänä jäi mieleen1300-luvulla raken-
nettu tunnelmallinen Santa Maria del Mar -kirkko. 

Maanantainan heräsimme aikaisin aamulla ja lähdimme yhdessä metroasemalle. Matkus-
timme ensin junalla Rubín kaupunkiin ja sieltä bussilla koululle. Yhdeksältä seisoimme jo 
Rivo Rubeon ala-asteen edessä. Meidät vastaanotti Norssillakin vieraillut opettaja Maria 
Lluisa Mitchell, joka yhdessä kolmen kuudesluokkalaisen kanssa esitteli meille koulua. 
Yllätykseksemme koulun pienimmät oppilaat olivat vain kolmevuotiaita. Koulussa oli 
kirjasto, josta lapset lainasivat ja lukivat joka viikko katalaaninkielisen, espanjankielisen 
ja englanninkielisen kirjan. Oli mielenkiintoista, että koulussa lapset puhuvat katalaania, 
mutta kotona he puhuvat espanjaa. 

Esittelykierroksen jälkeen jakauduimme kolmeen eri luokkaan vastaamaan lasten esit-
tämiin kysymyksiin. Juttelimme heidän kanssaan, ja he saivat kysellä lisää. Käytimme 
espanjaa parhaamme mukaan. Lapset olivat innokkaita kyselemään, ja oli sääli, että kieli-
taitomme ei aivan riittänyt sujuvaan kommunikointiin. Tunnelma luokassa oli silti rento 
ja mukava. Lapsetkin osasivat huomioida kielimuurin puhuessaan meille. Aika luokassa 
meni nopeasti, ja lapset lähtivät välitunnille. Me saimme tässä välissä pientä välipalaa ja 
pääsimme juttelemaan kokemuksistamme muiden kanssa. 

Syötyämme lähdimme ulos leikkimään lasten kanssa. Lapset tulivat heti kysymään, tulem-
meko mukaan jalkapallopeliin. Pelasimme hetken jalkapalloa ja juttelimme lasten kanssa. 
Sitten opettajat ottivat tilanteen haltuun, ja leikimme luokittain. Me pelasimme ensin 
lasten haluamaa Kivi sakset paperi -peliä, jossa oli paljon kilpailuhenkeä. Se oli hauskaa! 
Me opetimme lapsille ponileikin, johon he osallistuivat innokkaasti, vaikka laulu olikin 
suomeksi. Lopulta kaikki luokat tekivät suuren piirin ja leikimme vielä yhden ponileikin 
kaikki yhdessä. Sitten olikin jo aika hyvästellä lapset. Päivä oli ollut niin ikimuistoinen, 
että emme olisi halunneet lähteä pois. 

Tiistaiaamuna heräsimme aikaisin lähteäksemme bussilla lentokentälle. Turvatarkastuk-
sien ja bag dropin jälkeen olimme vapaita kiertelemään kentällä jonkin aikaa. Monet 
kävivät hakemassa aamupalaa, sillä emme ehtineet syödä ennen hostellilta lähtöä. 

Lentomme lähti kolme tuntia myöhässä ukonilman ja lentoruuhkan takia, mikä oli melko 
väsyttävää ja puuduttavaa, mutta jaksoimme silti odottaa kärsivällisesti. Lento itsessään 
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sujui oikein hyvin, vaikka turbulenssia olikin aika paljon. Parasta lennolla oli mukava, hy-
vin viehättävä, espanjalainen stuertti, joka jutteli kanssamme paljon ja oli todella hauska. 

Laskeuduttuamme onnistuneesti Helsinki-Vantaalle saimme matkalaukut ja lähdimme 
suuntaamaan kohti bussiamme, joka odotti parkissa. Matkamme viivästyi kolme tuntia 
lennon takia, joten päätimme olla pysähtymättä pitkäksi aikaa. Käväisimme vain nopeasti 
huoltoaseman Burger Kingissä noutamassa valmiiksi tilatut ruoka-annoksemme ja jat-
koimme matkaa. 

Bussimatkalla kuuntelimme paljon espanjankielistä musiikkia, lauloimme, pelasimme ja 
lepäsimme. Bussissa vaikutti olevan iloisia ja väsyneitä matkalaisia, jotka olivat tyytyväisiä 
reissuun. 

Pääsimme perille Lyseon bussipysäkille myöhään illalla, josta vanhempamme kävivät 
noutamassa meidät kotiin innokkaasti kysellen: “Miten matka meni?” Uskon, että kaikki 
vastasivat kysymykseen tyytyväisesti: “Todella hyvin!” 
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Kotikansainvälisyys: Kielikylpy Vaasassa

Koulumme A-ruotsin opiskelijat matkasivat Vaasaan lokakuun 24. syksyllä 2018. Huh-
tikuussa 2019, juuri ennen pääsiäistä, oli vaasalaisten vuoro tulla tänne. Molemmissa 
kohteissa viivyttiin kolme päivää, joiden aikana tutustuttiin uuteen kaupunkiin, uusiin 
ihmisiin, toiseen kotimaiseen kieleen ja pidettiin hauskaa. Tämä vuosittainen yhteistyö 
Vasa övningsskolas gymnasiumin kanssa on jatkunut jo muutaman vuoden, ja toivotta-
vasti se toteutuu tulevaisuudessakin.

Ennen lähtöämme Vaasaan olimme jutelleet vaihtopareillemme ruotsin tunneilla vi-
deochatin kautta. Meille annettiin useita tehtäviä, joissa meidän piti keskustella vaasalais-
ten kanssa eri aiheista joko suomeksi tai ruotsiksi. Näin kielimuuri pieneni ja opimme 
enemmän paristamme, mikä auttoi sitten Vaasassa, kun täysin ensimmäistä tapaamista ei 
tarvinnut hoitaa kasvotusten. 

Vaasaan päästyämme tapasimme vaasalaiset juna-asemalla. Vaikka olimmekin jo kaik-
ki tavanneet parimme videolla, oli oikeassa elämässä tapaaminen ja ruotsin puhuminen 
kasvotusten silti jännittävää. Kuljimme juna-asemalta koululle, jossa meillä oli erilaisia tu-
tustumisleikkejä koko ryhmän kesken ja kierros koululla. Ensimmäisenä päivänä saimme 
myös tutustua vapaasti kaupunkiin.

Toisena ja kolmantena päivänä meillä oli aamuisin normaalia koulua ja pääsimme seuraa-
maan oppitunteja. Suurin osa meistä jyväskyläläisistä ei tainnut kuitenkaan saada kovin-

Tutustumisleikkien pyörteissä Vaasassa
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kaan paljoa irti kyseisistä tunneista, olivathan ne kokonaan ruotsiksi. Aamuisin ja iltaisin 
saimme viettää hieman aikaa myös vaasalaisten perheissä.

Molempina iltoina, jotka vietimme Vaasassa, meillä oli jotakin yhteistä ohjelmaa. Kä-
vimme ulkona syömässä kahteen otteeseen ja toisena iltana menimme myös keilaamaan 
kaupoilla käynnin jälkeen. Ensimmäisenä iltana kaikki söimme kaikki samassa ravinto-
lassa, ja meillä oli siellä järjestettyä ohjelmaa, mutta seuraavan kerran saimme mennä 
kavereiden kanssa minne vain. 

Viimeisenä päivänä emme ehtineet tehdä paljoa. Kävimme aamulla normaaliin tapaan 
oppitunnilla, minkä jälkeen meillä oli kuvaamataidon projekti, jossa kokosimme tunnel-
mia edellisistä päivistä. Ohjelman jälkeen söimme lounaan ja lähdimme takaisin kohti 
Jyväskylää. 

Seuraavana keväänä olikin sitten vaasalaisten vuoro tutustua Jyväskylään. Tällä kertaa 
parit olivat jo tuttuja, joten uuden ihmisen tapaamista ei tarvinnut jännittää, ja meitä jy-
väskyläläisiä helpotti se, että tällä kertaa pääkielenä oli suomi. Tälläkin kertaa reissu kesti 
vain kolme päivää, joten siihen aikaan piti mahduttaa mahdollisimman paljon hauskaa 
tekemistä. Huomasimme, että omasta kaupungista on yllättävän vaikea keksiä tekemistä, 
joka olisi ulkopaikkakuntalaiselle mielenkiintoista. Meille kaikki on niin tuttua ja tavallis-
ta, että monet ideat tuntuvat meille tylsiltä, vaikka ne eivät sitä olisikaan.

Venla Rannila 17A

Vaasassa koko porukka
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Tutortoiminta

Tutorit ovat toisen vuosikurssin opiskelijoista koostuva ryhmä. Tutoreilla on monenlaisia 
tehtäviä, mutta tärkein tehtävä on auttaa ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita koulun 
aloituksessa sekä ryhmähengen muodostamisessa. Tutoreiden tehtävänä on myös kou-
lun esitteleminen ja tiloihin tutustuttaminen sekä aloittaville että tuleville opiskelijoille. 
Tutorit ovat saaneet myös mahdollisuuden osallistua yhdeksäsluokkalaisten vanhempai-
niltoihin ja päästä jakamaan tietämystään myös vanhemmille. Tutorit osaavat vastata van-
hempien ja opiskelijoiden kiperiin kysymyksiin opiskelijan näkökulmasta ja osaavat antaa 
vertaistukea opiskeluun liittyvissä huolissa. Tutorointi on vapaaehtoista, mutta ahkerasta 
tutortoiminnasta palkitaan lukion syventävällä kurssilla. 

Tutortoiminta alkaa lukion ensimmäisen vuosikurssin keväällä tutorohjaajan johdolla. 
Pohdimme, millainen on hyvä tutor. Jokainen saa olla oma itsensä, eikä kenenkään tar-
vitse muuttaa itseään ollakseen tutor. Meitä oli runsaasti jo ensimmäisessä tapahtumassa 
mukana. ja monet meistä odottivat innolla jo tulevaa syksyä. Syksyllä pääsimme käytän-
nön toimiin. Jo ensimmäisenä koulupäivänä pidimme ryhmäytymistä edesauttavia leik-
kejä uusille opiskelijoille. Jokaisella lukioryhmällä oli omat tutorinsa. Tutorointi koostui 
alkusyksyn ajan paljon hauskanvietosta ja leikkimisestä ensimmäisen vuosikurssin opis-
kelijoiden kanssa. Elokuussa osa tutoreista lähti perinteiselle Tikkakosken retkelle, jonka 
tarkoituksena on ryhmäyttää niin lukioryhmiä kuin kaikkia ykkösiäkin. Ryhmäytymistä 
jatkoimme leikkien ja kisailujen parissa. Pidimme hauskaa läpi yön.

Tutorointi on tärkeää ja mukavaa puuhaa. Sen kautta saa uusia kavereita omalta ykkösistä 
ja tutoreista. Tutorointi opettaa tärkeitä taitoja elämää varten, kuten toisten hyväksymi-
nen sellaisena kuin he ovat. Olemme yhdessä tehneet paljon ihania muistoja. Tutorit ovat 
kuin isosisaruksia, joilta voi aina kysyä apua. Jos oikea luokka ei löydy tai on muitakin 
huolia, tutor auttaa!

Tänä lukuvuonna tutoreina ovat toimineet Milla Aalto, Emma Hirvonen, Joona Hirvo-
nen, Juuso Hirvonen, Heini Huovinen, Miika Jyväkorpi, Yaeseo Kim, Hanna Korhonen, 
Oona Kähkönen, Sanni Lampi, Noora Leppänen, Ruusu Leppänen, Aino Luukkonen, 
Hanna Mangeloja, Taika Niemi, Ida Olkkonen, Anna-Tuulia Palola, Sini Parkkinen, Pyry 
Puronaho, Emilia Rantonen, Iida Rutanen, Outi Salmijärvi, Iida Savolainen, Niina Suu-
ronen, Hanna-Maria Tikka, Anni-Mari Tolkki, Laura Torkkola, Arttu Varhe ja Anni Var-
tiainen. Tutorien ohjaajina ovat toimineet Riitta-Liisa Lehtivaara ja Päivi Soininen.

Sanni Lampi
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Ykköset tutustuivat toisiinsa tutoreiden johdolla 
lukuvuoden alkajaisiksi.
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Lukion opiskelijakunta
Lukion opiskelijakunnan halli-
tukseen kuuluivat päättyneenä 
lukuvuonna Reetta Ala-Mutka, 
Tamra Fakhr, Brima Freeman, 
Suvi Heinänen, Jaana Joke-
lainen, Amal Khazari, Aino 
Kuosmanen, Johanna Lampi-
nen, Veera Lehtinen, Noora 
Leppänen, Siiri-Sofia Luukko-
nen, Hanna Mangeloja, Jenny 
Nousiainen, Pyry Puronaho, 
Iiro Ristikankare, Nanna Ruot-
salainen, Manta Räsänen, Ada 
Rönn, Iida Savolainen, Anni 
Sipilä ja Lotta Vehkakoski. Oh-
jaavana opettajana toimi Päivi 
Soininen.

Opiskelijakunnan hallitus toi-
mii ensisijaisesti lukiolaisten 

asialla ja pyrkii hankinnoillaan ja projekteillaan helpottamaan lukiolaisten arkea. Yhteis-
työ yläkoulun oppilaskunnan hallituksen kanssa on kuitenkin myös aktiivista. Opiskeli-
jakunnan hallituksen jäsenet ovat aktiivisia lukiolaisia, jotka ottavat rohkeasti vastuuta, 
ovat valmiita oppimaan uusia asioita ja pyrkivät rakentamaan niin hallituksen kuin koko 
opiskelijakunnan erityislaatuista yhteishenkeä.

Opiskelijakunta järjesti tänäkin lukuvuonna monenlaista toimintaa. Halloweenin kun-
niaksi kannustettiin opiskelijoita sonnustautumaan kauheimpiinsa ja palkittiin kammot-
tavimpia asuja. Marraskuussa yläkoulun ja lukion oppilaskunnat järjestivät perinteiseen 
tapaan yhteistyössä upeat tanssiaiset, joissa viihdyttävän DJ-parivaljakon johdolla nautit-
tiin monenlaisesta ohjelmasta. Joulun alla kaikkia norssilaisia viihdytti hallituksen väen 
ideoima arvoitusmuotoinen joulukalenteri.

Kevätpuolella hallituksen väki kutsui opiskelijoita ilahduttamaan James Nikanderin alias 
Mustan Barbaarin, jonka innoittava ja hauska puheenvuoro sai opiskelijat paitsi rohkais-
tumaan toteuttamaan omia unelmiaan myös rentoutumaan alkavan talviloman kynnyk-
sellä. Ystävänpäivänä jaettiin jälleen runsaasti suklaisia pusuja koulun väen iloksi. Maa-
liskuussa kansainvälisenä ilmastolakkopäivänä 15.3. kannustettiin kaikkia tiedostumaan 
omasta vastuustaan ilmastotalkoissa, ja joukko lukiolaisia osallistui myös mielenilmauk-
seen Kompassilla.

Musta Barbaari kävi valamassa itse-
luottamusta ja elämäniloa lukiolaisiin 
helmikuun opiskelukiireiden keskellä.
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Opiskelijakunnan edustajia oli lukuvuoden varrella mukana myös monissa erilaisissa ta-
pahtumissa ja tilaisuuksissa. Esimerkiksi Studia-messuille lähti marraskuun lopussa tule-
vaisuuttaan suunnittelemaan iso joukko koulumme abeista, ja harjoittelukoulujen oppi-
laskuntapäiville Turussa osallistui reipas oppilas- ja opiskelijajoukko, jossa oli edustajia 
jokaiselta kouluasteelta.
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EYP – nuoret inspiroimassa nuoria
Euroopan nuorten parlamentti (European Youth Parliament) on puolueeton nuoriso-
järjestö, jonka keskeinen toimintamuoto on järjestää kansainvälisiä parlamenttisimulaa-
tioita. Lukuvuonna 2018–2019 myös Jyväskylän normaalikoulun lukiolaisia osallistui 
aktiivisesti EYP:n istuntoihin, jotka kokoavat vuosittain satoja nuoria keskustelemaan 
Eurooppaa koskevista ajankohtaisista yhteiskunnallisista aiheista. Viikonlopun mittaiset 
istunnot jäljittelevät Euroopan parlamentin toimintaa ja antavat nuorille tilaisuuden tuo-
da esiin mielipiteensä. Työkielenä käytetään englantia.

Marraskuussa 2018 järjestettyyn alueelliseen istuntoon Kuopiossa osallistuivat Krista 
Järvinen (18C), Venla Rannila (17A), Monica Ratinen (18A), Laura Savela (17C), Niina 
Suuronen (17C) ja Anni Vartiainen (17C). Istunnon teemana oli Demokratia – kohti 
osallistavaa kansalaisyhteiskuntaa. Osallistujat jaettiin kuuteen pienryhmään eli komite-
aan. Niinan komiteassa käsiteltiin muovijätteen lisääntymiseen liittyviä ongelmia. Moni-
ca, Krista ja Anni pohtivat ratkaisuja, miten EU:n tulisi reagoida äärioikeiston ja euroske-
ptismin kasvuun rajoittamatta sananvapautta tai demokratiaa. Lauran komitean aiheena 
oli rokotusten vastustamisesta koituvat ongelmat ja niiden torjunta EU:ssa valinnanva-
pautta kunnioittaen.

Istunnoissa ohjelma jakautuu aina kolmeen osaan: ryhmäytymiseen, komiteatyöhön ja 
yleiskokoukseen. Komiteatyössä keskustelimme ja muodostimme ratkaisuista päätöslau-
selman, josta väiteltiin ja äänestettiin yleiskokouksessa. Tämän ohella ehdimme pitämään 
hauskaa muun muassa juhlien merkeissä. Ensikertalaisen silmin kaikki tuntui aluksi jän-
nittävälle, mutta nopeasti jännitys korvaantui innostuksella.

Kuopion jälkeen saimme kunnian jatkaa matkaamme kohti Lahden kansallista istuntoa, 
jossa meitä odottivat uudet haasteet. Kansallinen istunto on alueellisia istuntoja hieman 
pidempi. Delegaatit valitaan alueellisista istunnoista, minkä lisäksi ulkomaalaisia osallis-
tujia on enemmän kuin alueellisissa istunnoissa. Lahdessa pääsimme täten tutustumaan 
yhä useampiin nuoriin ympäri Eurooppaa. Teemana oli Eurooppa ja sen naapurit – alku 
paremmille ulkopoliittisille suhteille.

Kerran vuodessa järjestettävästä kansallisesta istunnosta delegaatteja valitaan ulkomai-
siin istuntoihin ympäri Eurooppaa. Monica valittiin edustamaan EYP:n Suomen komi-
teaa kansainväliseen konferenssiin Hampuriin ensi syksynä. Laura osallistuu alueelliseen 
istuntoon Tecklenburgissa Saksassa jo tänä keväänä. Odotamme istunnoilta uuden oppi-
mista, uusien kontaktien luomista sekä hyviä väittelyitä. 

Kaikista mieleenpainuvinta on ollut löytää uusa kansainvälisiä ystäviä, jotka säilyvät myös 
istuntojen jälkeen. Päällimmäisenä opituista asioista mieleen on jäänyt, kuinka hauskaa 
oppiminen voi olla. Alueellisiin istuntoihin on matala kynnys tulla mukaan, koska ne 
ovat avoimia kaikille. Istunnoissa on paljon erilaisia ihmisiä ja jokaiselle varmasti löytyy 
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oma paikka. Oma kokemus pohjautuu pitkälti omaan asenteeseen, kun kilpailuhenkiset 
pääsevät haastamaan itseään väittelyissä ja sosiaaliset pitämään hauskaa uusien ihmisten 
kanssa. Tule mukaan!

Teksti: Monica Ratinen, Laura Savela ja historian ja yhteiskuntaopin opettaja Marjo Sas-
sali

Norssin delegaatit Kuopion istunnon yleiskokouksen jälkeen

Työskentelyä komiteassa (Kuva: Julia Myllymaa)
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LUMA Keski-Suomen täydennyskoulutuspäivät järjestettiin 
Normaalikoululla 2.–3.8.2018

Elmeri Lahtinen luennoi 3D-tulostuksesta.

Professori Pekka Neittaanmäki IT-tiedekunnasta luennoi lukiolaisille tekoälytutkimuksen 
sovelluksista ja kehitysnäkymistä
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Syksyn 2018 ylioppilaat
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Joulunäytelmä Titanic
Tänä vuonna 5-jaksojärjestelmään siirtyminen lyhensi näytelmäkurssiin käytettävää aikaa 
ja näytelmän tekemisestä tuli todella tiivis ajanjakso yli 60 osallistujan arkeen.  Näyttele-
misen, käsikirjoittamisen ja produktion valmistamisen oppimisen lisäksi korostui ryhmä-
työ- ja vuorovaikutustaitojen ja kärsivällisyyden harjaantuminen. Ryhmä koostui 2. vuo-
sikurssin opiskelijoista, jotka toimivat yhdessä osittain aivan eri henkilöiden kanssa kuin 
opetuksessa. Näin syntyi uusia ystävyyksiä ja oli mahdollisuuksia kasvattaa itsevarmuutta 
ja omaa rohkeutta uuden edessä. Kurssipalautteessa todettiinkin, että kaikki oli vaivan ar-
voista! Draamaa mahtui niin valmisteluvaiheeseen kuin lopulliseen esitykseenkin: Titanic 
kosketti meitä kaikkia. Kiitos kakkoset!

kurssipalautteesta koonnut Kirsti Koski 
mustavalkoiset kuvat Riku Suonio
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Tiivis yhteistyö yliopiston kemian laitoksen kanssa jatkuu
Koulussamme tarjottiin jälleen lukuvuonna 2018–2019 lukiolaisille kemian laboratorio-
kurssi. Tänäkin lukuvuonna laboratoriokurssille löytyi motivoituneita toisen vuosikurs-
sin opiskelijoita. Kurssia suunnitellessamme olimme iloisia, että yhteistyö kemian laitok-
sen ja yliopistonopettaja Jouni Välisaaren kanssa onnistui jälleen.

Vierailimme kemian laitoksella neljä kertaa. Kemian laitoksella opiskelijat valmistivat me-
tyylisalisylaattia aspiriinista ja analysoivat tuotostaan IR- ja NMR-spektrometrillä. Työ-
vaiheina oli tislausta, uuttoa, refluksointia, pipetointia ja tarkkuuspunnituksia. Kemian 
laitoksella määritettiin myös nuorten hiusnäytteiden alkuainepitoisuuksia. Vaikka tuntien 
ajankohta oli haastava, iltapäivällä klo 14.30–17.00, opiskelijat pitivät tekemistään töistä.

Kemian laitoksella Jouni Välisaaren lisäksi NMR-laitteella tehtävää tutkimusta ja 
NMR-spektroskopian periaatetta selvitti hyvin selkeästi yliopistonlehtori Elina Sievänen. 

Kiitokset kemian laitokselle ja laitoksen opettajille asiantuntevasta ohjauksesta ja ope-
tuksesta!
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Keski-Suomen Luma-keskus yhteistyössä yliopiston kanssa piti ilmiölähtöisen koulutuspäivän opetta-
jille ja opiskelijoille koulumme luma-luokkaa ja sen välineistöä hyödyntäen.
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Fysiikan, kemian ja matematiikan XXVIII kilpailu sekä 
tietotekniikan VII kilpailu 24.1.2019

Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta (MLTK) ja informaa-
tioteknologian tiedekunta (ITK) järjestivät perinteiset tiedekilpailut torstaina 24.1.2019.

Kilpailuihin osallistui opiskelijoita sekä 9 lukiosta että Gradia Jyväskylän ammatti- ja 
kaksoistutkintokoulutuksesta. Yhteensä kilpailijoita oli 72, joista 30 (42 %) oli tyttöjä. 
Matematiikka piti pintansa suosituimpana kilpailuna: yli kolmasosa kilpailijoista osallistui 
matematiikan kilpailuun. Matematiikka keräsi myös ainoana kilpailuna osallistujia kaikis-
ta 10 koulusta.

Päivä piti sisällään toiminnallisia työpajoja tiedekuntien eri laitoksilla. Kilpailuista tuli me-
nestystä tänäkin vuonna. Normaalikoulun lukiosta fysiikkakilpailussa norssin lukiolaiset 
Pihla Mattila, Venla Harju ja Milla Juntunen saavuttivat upeasti kolmoisvoiton!

Matematiikkakilpailussa Norssin lukion Juuso Lehrbäck sijoittui hienosti viidenneksi.

Onnittelut kaikille kisaajille ja kisoissa menestyneille!
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Science on Stage -festivaalit

Kuvassa mm. LUMA Suomen varapuheenjohtaja 
prof. Jan Lundell Jyväskylän yliopistosta sekä opiskelijamme  

Brima Freeman

Lukiokurssimme Hyvinvoiva minä osallistui StarT-tapahtumaan, jonka järjestäjänä oli 
tänäkin vuonna LUMA-keskus. 

Kurssimme oli esillä JY:n järjestämillä festivaaleilla 2.4.2019. Pääsimme edustamaan Suo-
mea kansainvälisillä Science on Stage 2019 -festivaaleilla kolmen muun opetuskäytänteen 
kanssa. Valinta on tehty osana kauden 2018–2019 kansainvälistä StarT-kilpailua. Science 
on Stage tukee LUMA-keskus Suomen ylläpitämän StarT-toiminnan tavoin opettajia hy-
vien opetuskäytänteiden jakamisessa. 

Joka toinen vuosi järjestettävät Science on Stage -festivaalit pidetään seuraavan kerran 
syksyllä 31.10.–3.11.2019 Portugalissa. Festivaaleilla noin 450 peruskoulun ja lukion 
opettajaa jakaa omia hyväksi kokemiaan opetusideoitaan luonnontieteiden, matematiikan 
ja teknologian opetukseen. Festivaalien teemat ovat monipuolisia. Tällä kertaa ohjelmas-
sa on muun muassa tutkimuksellisuus, kestävä kehitys ja kierrätys, avaruus, monilukutai-
to sekä varhaiskasvatus.

Suomen edustajat valitsi kansallinen Science on Stage -tuomaristo, joka koostui LU-
MA-keskus Suomen ja Science on Stagen kansallisen ohjausryhmän jäsenistä sekä SonS 
2017 -festivaaleille osallistuneista opettajista.  Kaksivaiheisen tuomarointiprosessin päät-
teeksi lukiokurssimme valittiin tapahtumaan opetuskäntänteenä.
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A b i k a h v i t
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Jyväskylän normaalikoulun lukion yksi pitkään jatkunut perinne on penkkaripäivän abi-
kahvit. Tämän yhteisen kahvitilaisuuden abien vanhemmat järjestävät abeille, huoltajille 
ja lukion henkilökunnalle. Abit pukeutuvat penkkareissa kansallispukuihin tai pukuihin, 
isät tarjoilevat kahvit ja äidit kattavat pöydän. Vietämme yhdessä juhlallisen hetken, en-
nen kuin penkkaririeha huipentuu karkkisateisiin abiajoihin kaupungin kaduilla. Iso kii-
tos abivanhemmat perinteen ylläpidosta!

Abikahvit
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P e n k k a r i tP e n k k a r i tP e n k k a r i t
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Vanhojen 
päivä
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HOW  TO  SURVIVE  WANHAT

1. Jos sinulla ei ole Wanhojen paria, muista ahdistella ykkösiä 
ajoissa... 

2. ...ja kun saat parin varmista, ettei fysiikan kakkoskurssi tule 
tiellenne!!!   

3. Jatkoilla kannattaa olla joku täysi-ikäinen (siis vastuutarkoi-
tuksessa!).

4. Muista pitää taukoja aina, kun on mahdollista, vaikka kesken 
tanssin, jotta varmasti jaksat myös koko loppuillan (ja yön).

5. Muista juoda tanssien välissä: nesteytys on tärkeää! ;)

6. Anna tanssijalan vipattaa.

Ninni Koivunen ja Hanna-Maria Tikka 17A
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18D-liikuntaluokan leirikoulu Vuokatissa 11.2.–14.2.2019
Maanantaina Jyväskylän normaalikoulun pihasta suuntasi bussi kohti Vuokattia kello 
7.45. Tai niin ainakin oli tarkoitus. Ennen kuin kaikki tarpeelliset tavarat oli saatu bussiin 
ja osa niistä roudattu takaisin kouluun sisälle, olimme yli 20 minuuttia myöhässä. Vielä 
yksi pommiin nukkunut mukaan, ja nokka kohti Vuokattia. Myöhässä oltiin, mutta eikös 
se ollut sanomattakin selvää.

Kun olille päässeet perille ja kun olimme saaneet varusteemme purettua, oli vuorossa 
luisteluhiihdon opettelua. Pääsimme opettelun lomassa myös pelaamaan leikkimielisesti 
yhdellä suksella jalkapalloa. Koska koko luokka on täynnä kilpailuhenkisiä oppilaita, ei 
pelaaminen tietenkään pysynyt hyvänmielen otteluna, vaan heti alusta asti pelattiin voi-
tosta. Vaikka siis myöhästyimme myös hiihdosta, selvisimme siitä kunnialla läpi.

Tiistaina ja keskiviikkona pysyimme onneksi paremmin aikataulussa, jolloin vuorossa oli 
laskettelua. Jokainen pääsi oppimaan uusia asioita laskettelusta sekä halukkaat lautailusta.
Myös vapaata laskettelua kavereiden kanssa oli paljon. Loukkaantumisilta ei kuitenkaan 
tänäkään vuonna Vuokatin rinteissä vältetty. Yksi jos toinenkin kaatui sekä suksien että 
laudan kanssa, jotkut tyylikkäästi, jotkut eivät niinkään. Ketään ei onneksi sairaalaan täy-
tynyt lähteä viemään. Hauskaa oli kuitenkin kaikilla.

Iltaisin vuorossa oli erilaisia aktiviteetteja. Luokka oli jaettu jo valmiiksi kolmeen ryh-
mään, joista jokainen pääsi vuorollaan vetämään koko luokalle pelejä ja leikkejä. Iltaisin 
Iso-Eikan saunarakennuksessa pystyi havaitsemaan iloista naurua, mahtavaa heittäyty-
mistä sekä kilpailuhenkisiä pelejä. Vaikka alakoulusta asti on opetettu, ettei lumipalloja 
saa heitellä koulussa, ei se sääntö tuntunut pätevän leirikoulussa, kun koko luokka räm-
pi upottavassa lumihangessa heittelemässä toisia mahdollisimman monella lumipallolla. 
Sääntöjä ei ollut, mutta silti jokainen oppilas selvisi takaisin huoneisiin loukkaantumatta.

Yhtenä iltana pääsimme myös nauttimaan Iso-Eikan saunasta, avannosta sekä Katinkul-
lan kylpylästä. Vauhdikkaiden ja liikunnallisten päivien jälkeen oli mukavaa päästä ren-
toutumaan saunan lauteille ja pulahtamaan välissä veteen. Myös tanssimaan pääsimme 
yhtenä iltana, joten tanssitaidot on nyt varmistettu ensi vuoden vanhojen tansseihin.

Leirikoulu kokonaisuudessaan oli erittäin mukava kokemus, unohtamatta erinomaisia 
ruokia. Koko luokalla oli todella hauskaa. Oli mukavaa viettää yhteistä aikaa, minkä seu-
rauksena luokan yhteishenki parani entisestään paljon! Kun bussi vihdoin lähti ajamaan 
kohti Jyväskylän normaalikoulua, oli yhdellä jos toisellakin hieman haikea olo siitä, että 
takaisin koulullekin täytyi palata. Siellä nimittäin odotti neljän päivän tekemättömät kou-
lutehtävät. Mikäpä sen mukavampaa olikaan, kun kunnon kasa läksyjä viikonlopuksi.
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Koblenz – Jyväskylä huhtikuu 2019
tiistai 9.4. 
Koblenzilaisten vierailun ensimmäisen kokonaisen päivän aloitimme kaikki yhdessä 
auditoriossa käymällä läpi viikon ohjelmaa ja tutustumalla toisiimme. Lisäksi meille 
esiteltiin viikon aikana toteutettava projektityö. Seuraavaksi esittelimme koulua vieraille, 
minkä jälkeen menimme kaikki porukalla voimistelusaliin hengailemaan ja pelaamaan 
sekä saksalaisia että suomalaisia ryhmäleikkejä. Myöhemmin saksalaiset saivat osallistua 
myös oppitunneillemme. Ruokailun jälkeen saksalaiset lähtivät harjoittelijoiden järjestä-
mälle kierrokselle, jossa heille esiteltiin Jyväskylän kaupunkia hyytävässä räntäsateessa. 

Illalla oli järjestetty kaikille yhteistä ohjelmaa koululla kokkailuillan muodossa. Tehtä-
vänämme oli valmistaa ryhmissä pestokanaa tai -vihanneksia, riisiä, sämpylöitä ja suk-
laamuffineja. Saksalaiset olivat kovin ihastuneita siitä, että suomalaisessa koulussa on 
oikeasti tällainen oppiaine, kotitalous. Ruoanlaiton lomassa oli kaikilla myös hyvin aikaa 
tutustua toisiinsa.

Kokkailua koululla

keskiviikko 10.4.  
Keskiviikko alkoi projektityöskentelyllä. Projektin työstämisen lisäksi aikaa jäi myös 
saksalaisten vieraiden kanssa yhdessä olemiseen. Keskiviikkona emme olleet koulussa 
kovinkaan paljon yhdessä saksalaisten kanssa, koska heille oli suunniteltu muuta ohjel-
maa, kuten alakoululla vierailu, ja meillä oli koulua normaalin lukujärjestyksen mukaan. 
Illalla menimme porukalla Opinkiven saunatiloille ja vietimme siellä yhteistä aikaa 
lautapelien, syömisen sekä tietysti saunomisen muodossa. 

torstai 11.4. 
Torstaipäivämme alkoi suomalaisten oppitunneilla, joita saksalaiset olivat mukana 
seuraamassa. Yhdeksältä vieraamme pääsivät tutustumaan koulun lähellä sijaitsevaan 
Alvar Aalto -museoon, jossa heille oli järjestetty esittelykierros sekä pienoismallityöpa-
ja. Tämän jälkeen suuntasimme kaikki lounaalle koulumme ruokalaan. Iltapäivä kului 
projektien viimeistelyssä. Koulun jälkeen meillä ei ollut järjestettyä ohjelmaa, ja osa 
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porukasta lähti bussilla Megazoneen. Saksalaiset kertoivat, että heillä on kotimaassaan 
samantyyppinen peli, ja he olivat todella innoissaan lasersodasta. Pelien jälkeen kaikilla 
oli hiki pinnassa ja hymy huulilla. Loppuilta vietettiin yhdessä isäntäperheiden kanssa.

Ryhmäkuva Megazonesta

perjantai 12.4. 
Perjantaina koulu alkoi tavallisen lukujärjestyksen mukaan. Yhdeltätoista aloimme käy-
dä läpi viikon aikana tekemiämme projekteja messujen muodossa. Oli mukava nähdä, 
mitä muut olivat saaneet aikaan. Projekteissa oli mm. vertailtu suomalaisia ja saksalai-
sia juhlapyhiä ja muita kulttuureille tyypillisiä asioita. Projektien läpikäymisen jälkeen 
kävimme syömässä ja lähdimme Parkour Akatemialle, missä meille oli järjestetty parin 
tunnin mittainen sirkus-parkour-paja. Parkourin jälkeen meillä oli taas vapaailta, ja osa 
ryhmäläisistä suuntasi koteihinsa ja osa kokoontui illanviettoon Siljalle.

lauantai 13.4. 
Heräsimme viikonloppuaamuna tavallista aikaisemmin matkamme takia. Lähdimme 
väsyneinä Jyväskylästä bussilla kohti Helsinkiä noin kello 7.15. Matkan aikana tunnelma 
muuttui jo hieman rennommaksi, minkä huomasi innokkaista keskusteluista ja bussissa 
kuuluvasta naurusta. 

Noin kello 10.30 olimme perillä Helsingissä, ja heti ensimmäiseksi kävimme katsomassa 
erilaisia nähtävyyksiä ja turistikohteita. Kävimme muun muassa Temppeliaukion kivikir-
kossa, Senaatintorilla Tuomiokirkon edustalla sekä Kiasmassa. Eniten tykkäsimme Kias-
masta, jossa oli juuri meneillään värikäs pörröisten punosten näyttely.

Kiasman jälkeen menimme syömään lounasta Helsingin yliopiston kahvilaan, minkä jäl-
keen veimme tavaramme Eurohostelliin. Majapaikkamme sijainti oli Katajanokassa, josta 
oli kaunis näky Itämerelle.
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Opettajat antoivat meille loppupäivästä vapaata aikaa, ja jokainen sai päättää missä haluaa 
käydä. Hajaannuimme kaikki omiin porukoihimme loppupäiväksi, ja viimeisetkin meistä 
palasivat hostellille takaisin kello 22.00.

sunnuntai 14.4. 
Aikaisen herätyksen jälkeen päivämme lähti hyvin käyntiin hostellin runsaalla aamiaisel-
la. Siirsimme pakatut laukut bussiin ja suuntasimme kohti rantaa. Ostimme liput laut-
taan, joka vei meidät pitkin Helsingin rantaviivaa kohti Suomenlinnaa. Perille päästyäm-
me saimme vapaasti kiertää saarta noin kahden tunnin ajan. Saarella oli paljon nähtävää, 
mistä saksalaiset pitivät kovasti. Ehdimme käydä 
aivan saaren toisessa päässä, josta oheinen kuva on 
otettu.

Paluumatkalla takaisin saaren toiseen päähän pii-
pahdimme pienessä kahvilassa. Siellä saksalaiset 
saivat vielä viimeiset maistiaiset jo tutuiksi tulleista 
korvapuusteista. Suomenlinnan jälkeen meillä oli 
pari tuntia vapaata aikaa ennen kuin kyyti lentoken-
tälle lähti. Osa kävi kanssa syömässä Vapianossa, 
minkä jälkeen saksalaiset ostivat tuliaisia perheilleen 
Marimekon liikkeestä sekä Muumi-kaupasta. Jätim-
me hyvästit lentokentällä, mikä oli todella haikeaa. 
Yhdessä viikossa ehti tutustua todella hyvin, mutta 
onneksi näemme heitä taas syksyllä, kun me mat-
kaamme vuorostaan Koblenziin.

Kiasman suosittu pörrönäyttely
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Norssien oppilas- ja opiskelijakuntapäivät Turussa 10.–11.4.2019
Turun oppilas- ja opiskelijakuntapäivät oli hauska kokemus! Yövyimme Bore-nimises-
sä laivahostellissa ja unelmoimme yhdessä muiden kaupunkien norssilaisten kanssa. 
Matkan huippukohta oli ehdottomasti illan konsertti, jossa loistava bändi ja taidokkaat 
laulajat esiintyvät. Sää oli kylmääkin hyytävämpi, mutta onneksi Borella oli lämmintä. 
Kulttuuriakin tuli harrastettua esimerkiksi Turun linnan esittelykierrokseen osallistumi-
sen merkeissä.

lukion oppilaskunnan hallitus 
Hanna Mangeloja
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Kotikansainvälisyys: Vaasalaisten vastavierailu
Vaasalaisten vastavierailu toteutui pääsiäisviikolla. He saivat tutustua Jyväskylään Ama-
zing Race -tyyppisellä vihjeradalla, joka vei heidät kampukselta Kompassille kirjaston ja 
kaupunginteatterin kautta. Vihjerata päättyi pakohuoneeseen, jossa ryhmät saivat virittää 
älynystyränsä äärimmilleen.

Kukin ryhmä teki vierailun aikana Jyväskylä-aiheisen videon saamastaan aiheesta. Vieraat 
tutustuivat esimerkiksi paikalliseen luontoon ja historiaan sekä Jyväskylään opiskelija- ja 
kulttuurikaupunkina. Opiskelijat saivat myös tekemistä käsilleen, kun he käsityönopettaja 
Rami Sipilän opastamina valmistivat muun muassa avaimenperiä kotiin viemisiksi.

Kotikansainvälisyyttä laajennettiin kolmanteen kotimaiseen, kun veimme vieraamme 
katsomaan ADG Europen ja TNT Theatren yhdessä toteuttamaa tulkintaa Shakespea-
ren Macbeth-näytelmästä. Esityksen jälkeen opiskelijat saivat tavata englanninkielisiä 
näyttelijöitä ja kysellä heiltä niin näytelmästä kuin näyttelemisestä. 

Kolmen päivän intensiivinen vaihtojakso sujui jälleen mainiosti. Vierailun loppuvaihees-
sa vaasalaisvieraat kävivät kannustamassa ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita osallis-
tumaan tähän antoisaan toimintaan.
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On kulunut 10kk siitä kun tulin Suomeen elokuussa viime vuonna. Aika menee niin nopeasti . 
Muistelen kulunutta vaihtovuotta. 

Ensimmäisenä koulupäivänä en ollut niin jännittynyt. Japanilaisten ja suomalaisten koulujen välillä 
on paljon eroja, mutta Norssissa oli rento ilmapiiri ja opettajat olivat tosi ystävällisiä. Sen takia en 
tuntenut oloani erilaiseksi kuin Japanissa.  
Muuten en kuitenkaan saanut kavereita sinä päivänä. Kavereineen saaminen Suomessa oli minulle 
vaikeaa.  
Koulussa oli vain yksi vaihto-oppilas, joten oletin kaikkien puhuvan minulle aktiivisesti, mutta sitä ei 
tapahtunut... 
Sydämeni hakkaisi kovaa aina kun puhuin ihmisille , jota en ollut ennen tavannut.  
Nyt olen iloinen, että minulla on paljon kavereita  He ovat kivoja ihmisiä. He ovat ystävällisiä 
ja ajattelevat aina minua. Hostperhe, ystävät, opettajat ja kaikki ympärilläni ovat olleet mukava ja 
tukeneet minua. Siksi en ole tuntenut oloani yksinäiseksi. Joskus kun olen halunnut palata japaniin, 
heidän kanssa oleminen ja puhuminen on auttanut minua unohtamaan sen ja he ovat motivoineet 
minua.  
Kaikki suomalaiset, jotka olen tavannut ovat olleet lämpimiä ihmisiä, vaikka Suomi onkin kylmä 
maa!

Talvi täällä oli liian kylmä, pimeä ja pitkä. Se oli haastavampi kuin olen kuvitellut, mutta olen 
tehnyt monia asioita, joita en voi kokea Japanissa. Oli upeaa, että kaikki peittyi lumeen. Nyt kun 
ajattelen siitä myös takatalvi oli mahtava kokemus...  
Rakastuin kauniiseen luontoon täällä. Haluaisin ottaa mukaa-
ni japaniin Jyväskylän luonnon ja ihmiset.

Kaikki täällä tekee minut rauhalliseksi. 
Olen onnellinen, että tulin opiskelemaan Suomeen. Kiitos kai-
kille !! 
Tulen varmasti takaisin Jyväskylään, joten odottakaa minua ! 
Kiitos paljon

Momoka Shimajiri (Japani) 

PS. Kirjoitin tätä suomeksi tosi tosi hyvin, eikö niin?? Koska 
minulla on ihanaa ystävää, jotka paljon auttoi minua

Vaihto-opiskelijan teksti
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Rooman 

leirikoulu 

3.5. - 9.5.2019
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Taidematka Helsinkiin 
Lukiolaisten perinteinen taidematka Helsinkiin tehtiin 17.5.2019.

Vierailun ykköskohde oli Amos Rex -museon René Magritte -näyttely. Tutustuimme 
oppaiden johdolla näyttelyyn ja puolentoistatunnin mittaiseen surrealismia käsittelevään 
työpajaan. Olimme onnekkaita päästessämme taidemuseovieraiksi – koko kevään opas-
tukset ja työpajat olivat nimittäin aivan täyteen buukattuja!

Belgialaisen taidemaalarin René Magritten (1898–1967) näyttely on ensimmäinen Suo-
messa. Surrealismin johtohahmona pidetty taiteilija on erityisesti tunnettu teoksistaan, 
joissa arkinen todellisuus käännetään päälaelleen; omena valtaa kokonaisen huoneen, ja 
nenä kääntyy piipuksi. Tuttu onkin yhtäkkiä hämmentävän vierasta.

Muita vierailukohteita taide-ekskursiollamme olivat Kiasma, Ateneum ja Helsingin Tai-
demuseo.
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Lukiomme 1. vuosikurssin opiskelija Otto Kanniainen voitti Finnish-British Societyn 
järjestämän vuoden 2019 kansallisen englannin kielen kirjoituskilpailun – onnea Otto! 
Kilpailu oli suunnattu syksyllä 2018 lukionsa aloittaneille, ja kilpailuun osallistui lukioi-
den suorittamien alkukarsintojen jälkeen 107 kirjoitelmaa 29 lukiosta. 

Kilpailun tuomaristo koostui viidestä opetushallituksen, Helsingin yliopiston kielten lai-
toksen (englanti) ja Suomen englannin opettajien yhdistyksen jäsenestä. Pääpalkintona 
oli 500 euroa Isoon-Britanniaan suuntautuvaan matkaan. Valtakunnallinen taso oli arvi-
ointilautakunnan mukaan korkea, ja tuomaristo kuvasi Oton kirjoitelmaa loistavasti kir-
joitetuksi ja omaperäiseksi. Oton kirjoitelman aiheena oli jatkaa tarinaa, jonka alkusanat 
olivat ”Suddenly, things looked very different...”

Myös toinen lukiomme 1. vuosikurssin opiskelija, Linnea Lensu, menestyi kilpailussa ja 
sai kirjapalkinnon sekä erityismaininnan kahdeksan muun kirjoittajan rinnalla – onnea 
Linnea! Linneankin kirjoitelman aiheena oli ”Suddenly, things looked very different...” 
Alla Oton ja Linnean voittoisat kirjoitelmat - enjoy! 

FINNBRIT-kirjoituskilpailun voitto Jyväskylän normaalikouluun!
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A morning fit for an emperor 

Suddenly, things looked very different. The place I had woken up in took my breath away. My cramped 
room was… gone. The depressing, claustrophobic concrete walls and floor had been replaced by ones cut 
from the finest marble. The tapestries on the walls were imperious purple, images from times far gone 
nearly made flesh by skillful hands. I marveled at the room as I rose from my giant bed and headed for 
the balcony door, past the glittering gold of  the furniture. Draped from the neck down in regal white, I 
opened the door, hoping to bask in the warming morning sun. As soon as I stepped out into the open, an 
enormous roar almost knocked me off  my feet. There were crowds outside. Enormous, jubilant crowds, 
cheering in a language I couldn’t understand. They looked at me with reverence, almost as if  I were God 
incarnate, stepped down from Heaven to confer with them. I was ecstatic, the feeling seeming to fill my 
blood with raging heat. Then, a horn sounded. I felt as if  I’d just been caught, red-faced. The nearing 
clanking of  armor sounded like a death sentence. A group of  enormous, muscular men burst in, swords 
at the ready. Suddenly the foremost of  them, seemingly the leader in his ornate armor, saluted me. It 
was then that the ludicrous truth hit me. This was Rome, and I was its Augustus. I was triumphant, 
eternal, supreme. I was the emperor.

     Otto Kanniainen

 

Suddenly, things looked very different. Until this very moment I had only thought of  Alarick as my 
competitor, the only thing keeping me from getting the throne. I had always thought of  him as cold-heart-
ed and arrogant, exactly the type of  person I wouldn’t spend time with even if  I was paid for it.

But it was impossible to associate the golden-haired, warmly smiling boy in front of  me with any of  
those thoughts. For all this time I had thought I knew Alarick but no, I didn’t. I had always been too 
stubborn to get to know him.

“You coming or not, princess?” he asked in a joking tone, extending his hand to me so he could help me 
up from the snow. Snow here was beautiful, sparkling like a million diamonds had been placed on top of  
it. But through the thin fabric of  my coat it felt freezing, so I took Alarick’s hand and pulled myself  up.

“You know very well that my name is Kenna, so you might as well use it and stop rubbing it in my face 
that you will become king.” I had to use all of  my willpower to keep my voice cold and distant, and his 
smile just turned into a grin.

“Well, princess Kenna, you really should go now so you won’t get sick.”

He stood there, looking at me, then left without saying a word. I didn’t understand why he helped me 
today, but I certainly knew it had become impossible for me to hate him anymore.

     Linnea Lensu
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Riemuylioppilaat 2018
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Opetusharjoittelut opettajankoulutuksen ytimessä
Normaalikoulun erityistehtäviin kuuluu yliopistollisen opettajankoulutuksen ohjatun 
harjoittelun järjestäminen. Opetusharjoittelu on tiiviisti ohjattua ja eroaa siten luonteel-
taan tavallisesta työharjoittelusta. Ohjaajina toimivat Normaalikoulun opetushenkilöstö, 
yhteistyöoppilaitosten opettajat ja Opettajankoulutuslaitoksen lehtorit yhdessä. 

Alakoululla harjoittelee pääasiassa luokanopettajaksi opiskelevia, mutta myös aineen-
opettajia (kielet, musiikki, liikunta) ja erityisopettajia. Yläkoulussa ja lukiokoulutuksessa 
harjoittelevat vastaavasti tulevat aineenopettajat, mutta mukana on myös luokanopetta-
jaksi opiskelevia, jotka pätevöityvät perusopetuksen aineenopettajiksi (äidinkieli, kielet, 
historia). Opetusharjoittelua järjestetään Normaalikoulun lisäksi yliopiston eri yhteistyö-
kouluilla Jyväskylässä.

Luokanopettajakoulutuksessa on viisi harjoittelujaksoa, joiden pituus vaihtelee kuudesta 
seitsemään viikkoon (OH2–OH4). Ensimmäinen harjoittelu (OH1) ja 1. luokilla tehtävä 
esi- ja alkuopetuksen sivuaineopiskelijoiden kummiharjoittelu jakaantuvat pitkäkestoi-
sesti lähes koko lukuvuodelle. Harjoittelujaksojen tavoitteet etenevät opiskelijan keski-
määräisen ammatillisen kehittymisen myötä lähtien opettajan työhön tutustumisesta ja 
päättyen melko itsenäiseen ja kokonaisvaltaiseen työskentelyyn. Harjoittelujen tavoitteet 
liittyvät ensisijaisesti oppilaiden kohtaamiseen ja oppimisen ohjaamiseen sekä opetuksen 
suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Lisäksi tutustutaan muun muassa koulun toi-
mintakulttuuriin, koulun moninaisuuteen ja monialaiseen yhteistyöhön. 

Tulevana lukuvuonna siirtyy OH3-jakso (6 op) kokonaan Jyväskylän kaupungin yhteis-
työkouluille. Samalla laajentunut OH4-jakso (10 op) palaa kokonaan Normaalikoululle. 
OKL:n kanssa hyvässä yhteistyössä tehtyjen muutosten tavoitteena on edelleen moni-
puolistaa kaikkien opiskelijoiden harjoittelukokemuksia ja samalla varautua kasvaneen 
sisäänoton tuomiin muutoksiin harjoittelijamäärissä.

Aineenopettajakoulutuksen pedagogisten opintojen perusajatuksena on ilmiölähtöisyys. 
Ohjattujen harjoitteluiden ilmiölähtöiset tavoitteet auttavat eri opintojaksojen sisältöjä ja 
toimintaa integroitumaan toisiinsa – tämä koskee erityisesti harjoitteluosioiden ja mui-
den pedagogisten opintojen suhdetta.  Opiskelijat asettavat itse tavoitteensa, oppivat uu-
sia pedagogisia käytänteitä ja hallitsevat sekä omaa oppimistaan että pyrkivät edistämään 
kaikkien oppimista.

Syyslukukaudella tutustuttiin erilaisiin oppimisympäristöihin, jolloin keskiössä oli erityi-
sesti tieto- ja viestintätekniikan pedagoginen käyttö oppimisen välineenä eri oppiaineis-
sa. Uudet opetussuunnitelmat edellyttävät uudenlaista pedagogista toimintakulttuuria, ja 
ylioppilastutkinnon digitalisoituminen tuo pedagogiikkaan vaatimuksia eri digitaalisten 
oppimisjärjestelmien sujuvasta käytöstä osana omaa ammatillisuutta. 
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Ohjaaville opettajille järjestetty ohjaajakoulutus on osaltaan vahvistanut hei-
dän ammatillista kehittymistään ja ylläpitänyt ohjauksen laatua. Opiskelijoi-
den antama palaute on hyvin positiivista ja rakentavaa. Ohjatut harjoittelut koe-
taan erittäin tärkeäksi osaksi oman ammatillisen identiteetin rakentumista. Palaute 
ohjaa osaltaan toiminnan jatkuvaa kehittämistyötä sekä yksilö- että organisaatiotasolla. 

Lukuvuonna 2018–2019 on Normaalikoululla suoritettu ohjatun harjoittelun opintopis-
teitä seuraavasti:

Luokanopettajakoulutus 2031 op 
Aineenopettajakoulutus 3197 op 
Erityisopettajakoulutus 260 op
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Moi! Mun nimi on Lara ja minä olen saksalainen. Seven wonderful weeks of  experien-
cing teaching in a different environment that I am used to are over. I will be teaching Eng-
lish and Geography at high schools but here I also got the chance to teach 3rd graders in 
English and see how German and English is taught in Finland. Teaching and ob-
serving at Norssi opened up my mind and I was able to get involved into the lessons even 
though there were loads of  other teacher trainees. The teachers at Norssi gave me support 
and made me feel like I was a part of  a community. I am looking forward to come back. 
        Kiitos, Lara
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Brittiläisiä opettajaharjoittelijoita Nottinghamin alueelta Torch Scittin opettajaharjoitteluyksiköstä 
vieraili koulullamme tammikuussa tänäkin vuonna. Tällä kertaa harjoittelijat mm. pitivät omiin 
oppiaineisiinsa liittyviä tiedetunteja lukion englannin tunneilla. Tässä kuvassa estimoidaan ihmisen 

ihon pinta-alaa sanomalehtien avulla. 

Tässä tutkitaan keuhkojen toimintaa mm. ilmapallojen, 
kuminauhojen ja pillien avulla lukion ENA5-kurssilla.



248

Ohjattu opetusharjoittelu

Harjoittelija pitämässä tuntia.
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Harjoittelun loppukeskustelu, jossa mukana harjoittelija, opettajankoulutuslaitoksen lehtori, aineen-
opettaja ja luokanopettaja.

Harjoittelun loppuessa haikein mielin...
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Ohjaajakoulutukset lukuvuonna 2018–2019
Jyväskylän normaalikoululla pidettiin tänä lukuvuonna edellisten vuosien tapaan eNors-
sin ohjaajakoulutuspalvelujen Ohjauksen perusteet -ohjaajakoulutus uusille ohjaaville 
opettajille. Osallistujia oli sekä alakoululta että yläkoulun ja lukion puolelta sekä opetta-
jankoulutuslaitokselta. Koulutuksessa oli kuusi yhteistä iltapäivää, joiden välissä itsenäisiä 
kokoontumisia pienemmissä ryhmissä, kirjallisuuden lukemista sekä tehtäviä. Kokonai-
suudesta vastasi Heidi Mouhu.

Ihan uutena ohjaajakoulutuksena alkoi heti syksyn alusta uuden ohjaajakouluttajamme 
Elina Kuulan organisoima TVT:n käyttöön ohjaaminen -koulutus, joka sai heti suuren 
suosion. Koulutuksessa sekä harjoiteltiin itse eri TVT-laitteiden ja sovellusten käyttöä 
että pohdittiin, kuinka ohjata ja opettaa harjoittelijoita käyttämään TVT:tä opetukses-
saan.

Toista kertaa ikinä alkoi valtakunnallinen ohjaajakoulutus Ohjaus ja tutkimus - Ohjatun 
harjoittelun tutkimuksen hyödyntäminen, jossa on mukana ohjaavia opettajia kuudesta 
eri harjoittelukoulusta – neljä osallistujaa myös Jyväskylästä. Koulutus kestää 1,5 vuotta, 
joten se jatkuu vielä syksyllä. Kouluttajina toimivat Merja Kuosmanen ja Heidi Mouhu.

Anne Jyrkiäisen luento Ohjaus ja tutkimus -ohjaajakoulutuksen Tampereen koulutuspäivässä.
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Sanna Isopahkalan vetämä käytännön tunnetaitoharjoitus Ohjaus ja tutkimus -ohjaajakoulutuksen 
Tampereen koulutuspäivässä.

 

Lukioiden kehittämisverkoston Länsi- ja Sisä-Suomen aluetapaaminen 
Jyväskylässä (Jyväskylän normaalikoulun lukio, Yliopistonkatu 1) 
2.10.2018 klo 10.00–15.15 

10.00–10.50 Yhteinen aloitus auditoriossa 3005, kahvit, tervetulosanat LUKE ja 
Jyväskylän normaalikoulu 
 
LUKE LOPS-terveiset, Mervi Kapanen ja Teijo Päkkilä, LUKE-
aluekoordinaattorit 
 
Normaalikoulun ja nykyisen ohjatun aineenopettajaharjoittelun 
esittely, Mika Antola, vararehtori 

11.00–12.00  Työpajat ja esittelyt 1  
 
Kuinka yhdistää formatiivista ja summatiivista arviointia lukiossa? 
Pirjo Pollari, FT, englannin lehtori 3018 
 
Digitaalisten oppimis- ja koeympäristöjen toteutus 
Normaalikoulussa, Mika Antola, FM, vararehtori 3005 

12.00–12.45  Lounas, ravintola Muonatupa 

12.45–13.45  Työpajat ja esittelyt 2 
 
                      OPSia osissa, Olli-Pekka Salo, FL, ruotsin lehtori 3041 
 
                      Laaja-alaisista oppimiskokonaisuuksista,  
   Keski-Suomen LUMA-keskus E223 

13.45–14.00  Kahvi  

14.00–14.45  Työpajat ja esittelyt 3 
 
                      Action Track, Tero Hirvi, FM, matematiikan lehtori 4005 
 
                      Digitaaliset oppimisratkaisut reaaliaineissa, Marjo Sassali,  
   FM, historian ja yhteiskuntaopin päätoiminen tuntiopettaja  
   3027 

 
14.45-15.15   Yhteenveto ja päätös, auditorio 3005 

Lukioiden kehittämisverkoston Länsi- ja Sisä-Suomen aluetapaaminen järjestettiin Jyväskylän nor-
maalikoulussa 2.10.2018, ja päivän ohjelmalehtinen saapui paikalle robotin voimin.
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TutKoKe
Normaalikoulun tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminta (TutKoKe) on tänäkin luku-
vuonna ollut vilkasta. Koulu on ollut mukana monissa hankkeissa, joita esitellään tar-
kemmin tuonnempana. Opettajat ovat kehittäneet omia pedagogisia käytänteitään yksin 
ja yhdessä sekä päivittäneet ja täydentäneet osaamistaan osallistumalla monenlaisiin kou-
lutuksiin.

Vuoden aikana koululla järjestettiin yhteistyössä Opettajankoulutuslaitoksen kanssa neljä 
tiedetoria, joiden tarkoituksena on ollut lisätä teorian ja käytännön välistä vuoropuhelua 
ja siten parantaa opetuksen ja opetusharjoittelun laatua. Tätä yhteistyön muotoa kehite-
tään edelleen tulevina lukuvuosina. 

TutKoKe-toimintaa vahvisti myös Normaalikoulun opettajille tarjoutunut mahdollisuus 
hakea vapautusta opetuksesta edistääkseen omaa väitöstutkimustaan. Tämä ilolla vas-
taanotettu uusi toimintamalli mahdollistaa sijaisen palkkaamisen jopa koko jakson ajaksi. 
Alkuvuonna 2019 toteutetun haun myötä kolme opettajaa saa tilaisuuden keskittyä täys-
päiväisesti tutkimuksen tekemiseen. Kaksi opettajaa hyödynsi tämän opetuksesta vapaan 
jakson kevätlukukauden aikana. Tämän tukimuodon on tarkoitus jatkua taloustilanteen 
mahdollistamissa rajoissa myös tulevina vuosina.
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Koe ja kokeile -hanke eteni päätökseensä vuoden 2018 lopussa. Työryhmä toimitti lop-
puraporttinsa Opetushallitukseen joulukuussa. Tavoitteena olisi jatkaa työtämme uutena 
hankkeena tai eNorssin yhteydessä. 

Hankkeessa kehitettiin oppilaiden työskentelyyn arviointityökaluja kokeellisten oppilas-
töiden yhteyteen. Näin syvennettäisiin itse kokeellisten töiden arvioinnin lisäksi esimer-
kiksi itsearviointia ja vertaisarvioinnin merkitystä opiskelijan kokonaisarvioinnissa. 

Koe ja kokeile -hanke on kahdeksan Normaalikoulun yhteinen hanke. Keskeisimpiä ta-
voitteita on luoda digitaalisia arviointityökaluja oppilastöiden yhteyteen. Hanke käyn-
nistyi syksyllä 2016 ja päättyi syksyllä 2018. Hanke sai kuuden kuukauden jatkoajan 
opetushallituksesta saattaa työnsä päätökseen. Koulustamme hankkeeseen oli nimetty 
koordinaattori.

Koe ja kokeile

Yhteistyö Opettajankoulutuslaitoksen sekä museoiden kanssa jatkuu. Checkpoint Leon-
ardo Network -verkoston (CPLN) päätavoite on projektioppimisen mallintaminen ku-
vataiteen ja ympäristöopin oppimisen ohjaamiseen. Yhteistyötä museoiden kanssa on 
jatkettu viimevuotiseen tapaan yhteishankkeena Jyväskylän yliopiston Opettajakoulutus-
laitoksen näyttelyn rakentamista Keski-Suomen luontomuseoon. Näyttely sopi hyödyn-
nettäväksi esimerkiksi yläkoulujen luonnontieteiden ja kuvataiteen opetuksessa. Verkos-
tossa yhteistyössä toimivat Alvar Aalto -museo, Jyväskylän kaupunki, taiteen ja kulttuurin 
tutkimuslaitos, Jyväskylän taidemuseo, Jyväskylän yliopiston eri ainelaitokset, Normaali-
koulu sekä Opettajankoulutuslaitos. Toimintaa ohjasi sekä kehitti nimetty ohjausryhmä.

Checkpoint Leonardo Network -verkosto
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Norssilaisia mukana StarT-festareilla
Keski-Suomen alueellisia StarT-festareita vietettiin huhtikuun alussa yliopiston päära-
kennuksessa ja sen ympäristössä. Norssilta oli mukana edustava, lähes 50 oppilaan jouk-
ko luokissa ja kerhoissa valmisteltuine projekteineen ja tuotoksineen. Jokainen ryhmä sai 
esitellä tuomareille omia luonnontieteellisiä ryhmätöitään ja liikkuvia leluja. Päivän aika-
na oppilaat pääsivät myös kokeilemaan ja rakentelemaan monenlaisia erilaisia tieteellisiä 
juttuja sekä seikkailemaan ratkaisten pulmatehtäviä. Sillä aikaa opettajat pääsivät esitte-
lemään omiaan ja kuuntelemaan toistensa hyviä opetuskäytänteitä. Norssilaisia kiiteltiin 
runsaasta osanotosta ja innostuksesta. Stipendejä ja tuotepalkintoja jaettiin koulullemme 
paljon:  

● Opettajien Hyvä opetuskäytänne -sarjassa palkittiin lukiolaisten Hyvin voiva       
 minä -projekti, ja tämä käytänne sai kutsun myös esittelyyn Portugaliin.  
● Lasten parhaana StarT-projektina palkittiin 1c-luokan 
 Eläimet ympäristössämme -projekti. 
● Tämä toimii -sarjan voitti toppuluokkalaisten Taitotekniikkakerhon 
 Suklaa-kissa-lelu. 
● Paras peliaiheinen projekti oli Taitotekniikkakerhon Kisun matkailuauto. 
● Kekseliäästi kierrättävä projekti oli 5b-luokan Muovin kierrätys -projekti. 
● Harvia-tuotepalkinnon sai 4a-luokan Magneettipallo-lelu. 
● Inwido oy/Tiivi ja Pihla -tuotepalkinnon sai Taitotekniikkakerhon 
 Hirviön vene -lelu.

Lisäksi 1c-luokan Eläimet ympäristössämme -projekti valittiin mukaan sekä kansainvä-
liseen että kansalliseen sarjaan, ja 5b-luokan Muovin kierrätys -projekti pääsi ehdolle 
kansalliseen kisaan. 

Luma-keskuksen ja yliopiston järjestämä StarT-hanke tarjoaa kouluille mielenkiintoisen 
ja upean mahdollisuuden toteuttaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia monin eri tavoin. 
Nämä lapsilähtöiset projektit motivoivat myös oppilaita todella paljon. Ensi vuonna mu-
kaan taas koko koulun voimin!
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Ruusupuistossa järjestettiin syyskuussa Innokkaan valtakunnallinen Game it now -hank-
keen koordinaattori- ja kouluttajatapaaminen. 4c-luokan oppilaat kutsuttiin esittelemään 
sinne edelliskevään kansainvälisesti voittoisaa StarT-projektiaan, jossa oppilaat suunnitte-
livat ja kehittelivät ryhmissä ohjelmoimalla omat opetuspelit. Ryhmät kertoivat pelisuun-
nittelustaan, -ideoistaan ja -toteutustavoistaan ScratchJr-ohjelmalla alan ammattilaisille. 
Samalla oppilaat saivat kuunnella asiantuntijoiden esitykset, ja lopuksi herkuteltiin. Oppi-
laat saivat paljon kiitosta mielenkiintoisista peleistä, ja heiltä kysyttiin niiden tekotavoista. 

Game it now -hankkeen 
tapaaminen
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Väitös suullisesta kielitaidosta
Normaalikoulu sai taas uuden tohtorin syksyllä 
2018, kun englannin lehtori Maarit Ilola puo-
lusti menestyksekkäästi soveltavan kielitieteen 
väitöskirjaansa Oppilaiden käsityksiä englannin 
kielen suullisesta taidosta, sen oppimisesta ja ar-
vioinnista. Ilolan mukaan oppilaat suhtautuvat 
yleensä erittäin myönteisesti englannin suullisen 
kielitaidon arviointiin. Useimmat oppilaat toi-
vovat itse asiassa lisää englannin suullisen kie-
litaidon opetusta ja arviointia, sillä he kokevat 
oppimisensa edistyvän saadessaan puhumisesta 
yksityiskohtaista palautetta pelkän numeroarvi-
oinnin sijaan

Ilolan tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää 
englannin (tai minkä tahansa kielen) opetuk-
sen ja arvioinnin kehittämisessä sekä oppima-
teriaalien laadinnassa. Tutkimuksen tulosten 
perusteella englannin suullisen kielitaidon kou-
luopetuksessa ja -arvioinnissa tarvitaan materiaalia, joka tuo selkeästi ja yksiselitteisesti 
esiin puhumisen erityispiirteitä kirjoitettuun kieleen verrattuna. Tulokset viittaavat myös 
siihen, että englannin suullista kielitaitoa tulee opettaa ja arvioida säännöllisesti ja syste-
maattisesti.
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Ruotsinopettajapalkinto
Svenska folkskolans vänner ry (SFV) on 
vuodesta 2003 yhdessä Suomen ruotsin-
opettajien yhdistyksen kanssa jakanut 
palkintoja suomenkielisissä kouluissa 
työskenteleville ruotsinopettajille, jotka 
SFV:n mukaan vaikuttavat ratkaisevalla 
tavalla siihen, miten Suomessa suhtau-
dutaan ruotsin kieleen. Tänä vuonna 
yksi SFV:n kevätjuhlan yhteydessä pal-
kituista opettajista on koulumme ruot-
sin lehtori Olli-Pekka Salo. Palkinnon 
perusteina mainittiin Salon asiantunte-
mus ja merkittävä panos kansallisessa 
opetussuunnitelmatyössä, oppimate-
riaalin tuottaminen, ruotsin opettajien 
perus- ja täydennyskouluttaminen sekä 
hänen ruotsin kielen opetusta ja opiske-
lua käsittelevät tieteelliset ja yleistajuiset 
julkaisunsa.
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Perusopetuksen kerhotoiminnan kehittäminen - yläkoulun kerhot

Kerhot tuovat vaihtelua ja rikastuttavat oppilaiden koulupäivää. Ne myös tukevat ja täy-
dentävät koulun muuta toimintaa. Yläkoulussa toimi lukuvuoden aikana erilaisia liikun-
takerhoja ja Nuori yrittäjä -kerho. 

Liikuntakerhoissa oppilaat kokeilivat ja harrastivat erilaisia liikuntamuotoja. Suosituin 
kerho oli salissa pidettävä liikunnan ruokavälituntikerho, jossa kävi keskimäärin yli 40, 
parhaillaan yli 80, oppilasta pitkän ruokavälitunnin aikana. Salissa pelattiin sählyä, korista 
ja squashia. Muutamat heittelivät amerikkalaista jalkapalloa ja sisäfrisbeetä. Telinesalissa 
trampoliini, erilaiset voltit ja parkour kiinnostivat, välillä myös painittiin. Kuntosali on 
ollut tänä vuonna erityisen ahkerassa käytössä. 
Koulupäivän päätteeksi olevissa harraste- ja palloilu-
kerhoissa olemme harrastaneet parkouria, trampoliini-
hyppelyä, voimistelua, kuntosaliharjoittelua, squashia, 
koripalloa ja salibandyä: monipuolista ja kokeilevaa 
toimintaa. Suunnitelmat ja harjoitukset on tehty yh-
dessä kerholaisten ja kerhon ohjaajan kanssa.



261

TutKoKe

Kesällä 2018 Svenska kulturfonden myönsi Hallå!-hankerahoista 120 000 € Normaali-
koulun ja Vasa övningsskolan kolmivuotiselle hankkeelle Tandemopiskelua opetushar-
joittelussa – Tandemlärande i undervisningpraktiken. Hankkeen tavoitteena on ennen 
kaikkea vahvistaa koulujen pitkään jatkunutta yhteistyötä kehittämällä tandemopiskelua 
ja laajentamalla sitä myös yläkouluun. Tänä vuonna kotikansainvälisyyttä on edistetty 
neljällä lukioruotsin tunnilla ja joukko lukion toisen vuosikurssin opiskelijoita osallistui 
myös käytännön vaihtojaksoon. Syksyllä norssilaisryhmä kävi Vaasassa, ja huhtikuussa 
vaasalaiset olivat meidän vierainamme. Vaihdosta on opiskelijan kirjoittama juttu vuosi-
kertomuksen sivuilla 188–189.

Kulturfondenin rahoituksen avulla on myös tarkoitus luoda käytänteitä, jotka tarjoavat 
aineenopettajaksi opiskeleville mahdollisuuksia vahvistaa toisen kotimaisen kielen tai-
toaan osana opintojaan. Tämä tapahtuu esimerkiksi luomalla toimintatapoja, jotka an-
tavat aineenopettajaharjoittelijoille mahdollisuuden muodostaa kielitutorpareja. Ensi 
lukuvuonna muutama Jyväskylän yliopistossa ruotsin opettajaksi opiskeleva muodostaa 
parin Åbo Akademissa suomen opettajaksi opiskelevan kanssa. Lukuvuoden aikana he 
kielitaidon vahvistamisen lisäksi saavat vertaistukea voidessaan vaihtaa ajatuksia ja koke-
muksia opinnoissa vastaavassa tilanteessa olevan kanssa.

Huhtikuussa järjestimme hankkeen puitteissa tandemopiskelusta koulutusiltapäivän, jo-
hon osallistui yli 50 opettajaa ja opettajaksi opiskelevaa. Kouluttajiksi olimme saaneet 
aiheesta jo vuonna 2011 väitelleen FT Katri Hansellin sekä käytännön luokkatandemia 
jo vuodesta 2009 toteuttaneen Vasa övningsskolan suomen lehtorin Åsa Löfin. Kou-
lutustilaisuuksia on tarkoitus järjestää ensi vuonna lisää, osin yhteistyössä muiden Hal-
lå!-hankkeiden kanssa.

Luokkatandemista voi lukea lisää osoitteessa 
www.abo.fi/tandem.

Svenska kulturfondenilta 120 000 €:n rahoitus tandemopiskeluun
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REHTORIT

Normaalikoulun johtava rehtori 
Ruuskanen Pekka FT koko koulun rehtori

 

Muut rehtorit
Halonen Aapo FM yläkoulun rehtori
Koski Kirsti FM lukion rehtori, Normaalikoulun vararehtori
Leppiniemi Markus KM alakoulun rehtori

 
 

ALAKOULU

Lehtorit 
Hannula Marja KT, FK, 

PkO
3a:n luokanopettaja 

Jokinen Satu KM, EO erityisopetus
Kalaja Mari FM englanti, ranska
Keinonen Sari KM, EO erityisopetus, alakoulun vararehtori
Kontoniemi Marita KT, PkO 4c:n luokanopettaja, eläkkeelle 1.3.2019 

      ma. Rantala Sanna, KM, 4b:nluokanopettaja, 
1.3.–31.7.2019

Kuosmanen Merja KM 2c:n luokanopettaja 
      tv. 1.8.2018-31.7.2019 
      ma. Taskinen Anna-Elina, KM,1.8.18–31.7.19

Kuusisto Jouni KM, PkO 5a:n luokanopettaja, eläkkeelle 1.8.2019
Kyyrä Anna-Mari KM 2b:n luokanopettaja
Laukkarinen Anna FM englanti, saksa
Luukkonen Eeva LitL liikunta, terveystieto 
Lindeman Mikko LitM liikunta, terveystieto
Luumi Heikki KM 4a:n luokanopettaja
Mouhu Heidi KM 5c:n luokanopettaja
Nevalainen Raimo KL, PkO      tv. 1.8.2018–31.7.2019 

     ma. 1.8.2018–31.7.2019 Hilpinen Markku, KM, 
     6b:n luokanopettaja

Ollikainen Ilpo KM 6a:n luokanopettaja
Pakarinen Sanna KL, TTM 1b:n luokanopettaja
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Pietilä Irmeli KM, EO erityisopetus (lv. 2018–2019 yläkoulun eri-
tyisopettajana) 
ma. Harjula Riitta, KM, 5b:n 
luokanopettaja, 9.8.2018–31.5.2019

Piipponen Sari KM, EO erityisopetus
Pulli Sari KM, EO 3c:n luokanopettaja
Roos Susanne KM 1c:n luokanopettaja
Saariaho Juha KM 3b:n luokanopettaja
Streng Anne FM, PkO 6c:n luokanopettaja, eläkkeelle 1.11.2018 

      ma. Kinnunen Tiina, KM, 2.11.2018– 
      31.7.2019

Tähkänen Tarja KM (lv. 2018–2019 yläkoulun opinto-ohjaajana) 
      ma. Rantala Sanna, KM, 4b:n    
      luokanopettaja, 9.8.2018.–28.2.2019 
      ma. Ruotsalainen Emmi, 4c:n 
      luokanopettaja, 4.3.–2.6.2019

Törmä Elina KT lehtori, 2a:n luokanopettaja
Väisänen Maarit                                                                                  KM, MO, 

EO
tv. 1.8.2018–31.7.2019 
      ma. Oksanen Sari, KM, 1a:n 
      luokanopettaja, 1.8.2018–31.7.2019

Tuntiopettajat

Hyttinen Inka LitM liikunta 
      ma. 1.8.2018–31.7.2019 

Kallio Anni FM espanja, englanti 
      ma. 1.8.2018–31.7.2019

Mikkonen Henna FM musiikki, ma. 1.8.2018–31.7.2019
Salmela Marko luokanopetus 

      ma. 7.2.–5.4.2019 

YHTEISET OPETTAJAT

Lehtorit 
Hankama Sampo FM musiikki, ma. 1.8.2016–31.7.2022
Huovila Riitta FM, Ktyo tekstiilikäsityö
Melander-Ilomäki 
Nina

FM englanti ja ranska
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YLÄKOULU JA LUKIO

Lehtorit
Ailinpieti Jaana FM biologia, maantieto
Antola Mika FM matematiikka, lukion vararehtori
Degerman Anu FM, EO 17A:n ryhmänohjaaja 

      ma. 1.8.2018–31.7.2019
Halonen Aapo FM yläkoulun rehtori, musiikki
Hella Jukka TM uskonto, psykologia
Hirvi Tero FM matematiikka, 16C:n ryhmänohjaaja
Hirvonen-Huopana                               
Katri                          

FM matematiikka, fysiikka ja kemia, 17D:n ryhmän-
ohjaaja 1.1.–31.7.2019 
     tv. 1.8.–20.12.2018 
     ma. Salmela Jukka, FM, 6.8.–31.12.2018

Huohvanainen Tiina FM englanti
Ilola Maarit FT englanti
Jokinen Jukka FM historia ja yhteiskuntaoppi, 16B:n ryhmänohjaaja
Kemppinen Marja FM, EO äidinkieli ja kirjallisuus, 9a:n luokanohjaaja 

1.1.–31.7.2019
Kiili Anni FM äidinkieli ja kirjallisuus, 8d:n luokanohjaaja
Koponen Jouni LitM liikunta, terveystieto, 9e:n luokanohjaaja
Korhonen Kerttu TaK kuvataide, 17B:n ryhmänohjaaja
Koski Kirsti FM lukion rehtori, fysiikka, 15A:n ryhmänohjaaja

Pihko Rebekka FM ruotsi
Ruodemäki             
Rami-Jussi

FM musiikki, 17D:n ryhmänohjaaja 1.8.–31.12.2018

Salo Olli-Pekka FL ruotsi, filosofia
Sipilä Rami KM tekninen käsityö
Vaaherkumpu Kaisa FM ruotsi

Tuntiopettajat 
Medjadji Sari islamin uskonto 

      ma. 9.8.2018–1.6.2019 (sivutoiminen)                                              
Saarento Alina FM ortodoksinen uskonto 1.8.2018–1.6.2019 

(sivutoiminen)
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Kuula Elina FM matematiikka
Lehtivaara Riitta Lii-
sa

KM, OPO oppilaanohjaus

Lumiaho Päivi LitM, 
OPO

liikunta, terveystieto

Malkamäki Solja FM biologia, maantieto 
      tv. 7.8.2017–31.7.2019 
      ma. Pursiainen Minna, FM, 
      1.8.2018–31.7.2019, 7b:n luokanohjaaja

Moilanen Hannu FM fysiikka, kemia, 9d:n luokanohjaaja 1.8.2018–
31.3.2019 
      tv. 1.4.–31.5.2019 
      ma. Pikkarainen Toni, FM, 
      1.4.–31.5.2019

Muilu Helena FL fysiikka, kemia, yläkoulun vararehtori
Mutikainen Jouni LitM, 

OPO
liikunta, oppilaanohjaus, 16D:n ryhmänohjaaja

Mäki-Paavola Mari FM äidinkieli ja kirjallisuus
Nevanpää Tom FM fysiikka, kemia, 8e:n luokanohjaaja 

      ma. 1.8.2016–31.7.2022
Närhi Hanna KM, FM, 

OPO
oppilaanohjaus 
      tv. 9.9.2018–29.5.2019 
      ma. Tähkänen Tarja, KM, 
      opinto-ohjaaja, 9.8.2018–31.5.2019

Orrain Heta KM, EO erityisopetus 
      tv. 10.9.2018–31.5.2019

Paavilainen Marika FT ruotsi, 9c:n luokanohjaaja
Peltokorpi Päiviö FK matematiikka, tietotekniikka, 9d:n luokanohjaaja 

1.4.–31.5.2019
Pietilä Irmeli KM, EO erityisopetus 1.8.2018 - 31.7.2019
Pietiläinen Rauno FK matematiikka
Pihko Rebekka FM ruotsi
Pollari Pirjo FT englanti, 16A:n ryhmänohjaaja
Pöntinen Kari FK historia ja yhteiskuntaoppi, elämänkatsomustieto, 

filosofia
Rauniaho Paula FM espanja, saksa, 8a:n luokanohjaaja
Rekiö-Viinikainen 
Niina

KM,YTM, 
EO

erityisopetus

Rossi Leea FM englanti, ranska, 9f:n luokanohjaaja
Salo, Olli-Pekka FL ruotsi, filosofia, 18A:n ryhmänohjaaja
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Soininen Päivi FM äidinkieli ja kirjallisuus
Sorajoki Sari KM kotitalous
Suutarinen Sakari KT historia ja yhteiskuntaoppi
Säämänen-Huotari 
Leena

FM biologia, maantieto

Torkkola Kimmo FM kemia, fysiikka, 18C:n ryhmänohjaaja
Vaaherkumpu Kaisa FM ruotsi, 8c:n luokanohjaaja
Vanhamäki Elina FM äidinkieli ja kirjallisuus, 18B:n ryhmänohjaaja
Viertola Luvi FM englanti, 8b:n luokanohjaaja
Välimaa Pia LitM liikunta, terveystieto
Weijo Inka FM fysiikka, tietotekniikka, 17C:n 

ryhmänohjaaja

Tuntiopettajat
Aroluoma Anni FM biologia, maantieto, uskonto

ma. 1.8.2018–31.7.2019
Eskelinen Satu LitM liikunta, terveystieto
Harjupatana Heli LuK biologia, maantieto 

      ma. 21.3.–30.4.2019 (sivutoiminen)
Hovila Laura KK erityisopetus, ma. 1.8.2018 - 1.6.2019
Jaakola Elisa HumK historia ja yhteiskuntaoppi 

      ma. 9.8.2018–31.5.2019 (sivutoiminen)
Kiviniemi Kirsi FM latina 

     ma. st. 7.2.–31.5.2019 (sivutoiminen)
Laine Jari LitM liikunta, terveystieto, 18D:n ryhmänohjaaja 
Laitiolampi Sara TaM, FM kuvataide, psykologia, uskonto, filosofia,                                        

9b:n luokanohjaaja                                                             
      ma. 1.8.2018–31.7.2019

Melander-Ilomäki 
Nina

FM englanti ja ranska, 7a:n luokanohjaaja

Myllymäki Sami LitM liikunta ja terveystieto, 7e:n luokanohjaaja 
      ma. 1.8.2018–31.7.2019

Nurminen Milja KM kotitalous, 9a:n luokanohjaaja 31.12.2018 saakka 
ma. 1.8.–31.12.2018

Salonen Marjo FM espanja                                                                         
ma. 19.9.2018–31.5.2019 (sivutoiminen)

Pollari Milja KM kotitalous ma. 17.1.–31.7.2019
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Veijola Anna KT, FL historia ja yhteiskuntaoppi 
      tv. 1.8.2018–31.7.2019 
      ma. Sassali Marjo, FM, 
      1.8.2018–31.7.2019, 7d:n luokanohjaaja

Ylä-Outinen Laura FM ranska, englanti                                     
       ma. 1.8.2017–31.7.2018

Ärling Karri KK erityisopetus, ma. 9.4.–31.5.2019 (sivutoiminen)

MUU HENKILÖKUNTA

Alakoulu
Kerttula Heli yo-datanomi toimistosihteeri, alakoulun kanslia

Yhteiset
Ahola Miro mediatekniikan harjoittelija, ma. 3.4.–30.11.2018

Malmberg Jimi mediatekniikan harjoittelija, ma. 1.4.–30.9.2019

Hämäläinen Taina FM johtavan rehtorin assistentti
Hänninen Jarkko tradenomi atk-suunnittelija
Kilpeläinen Tuija PsL koulupsykologi
Kinnunen Anni TtM koulunkäynnin ohjaaja                                          

ma. 28.8.2017–31.8.2019
Laahanen Heidi KM koulunkäynnin ohjaaja                                      

        ma. 1.3.2017–31.12.2020
Lauttaanaho Anne kirjastosihteeri
Lind Jorma laboratoriomestari
Suontamo Tuomo koulunkäynnin ohjaaja
Tuominen Sauli vahtimestari
Vehkasalo Salla FM koulunkäynnin ohjaaja                                     

ma 1.2.2017–31.12.2020

Yläkoulu ja lukio 
Kiimalainen Henna YTM toimistosihteeri, lukion kanslia 

      tv. 2.1.2018–6.2.2020 
      ma. Piia Kinnunen, KM, 2.1.2018–6.2.2020

Riikonen Raili merkonomi toimistosihteeri, yläkoulun kanslia
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Kouluruokailu 
Oppilasravintoloiden ylläpitäjänä on ollut Sonaatti Oy.

Oppilasravintola Amanda: 
Tarvainen Virpi, kokki        
Piilonen Satu, kokki

Oppilasravintola Muonatupa: 
Hagfors Merja, ravintolapäällikkö       
Moilanen Marko, kokki        
Sievinen Taavi, kokki        
Kuula Sanna, kassatarjoilija       

Siivous 
Siivoojina ovat toimineet alakoululla Merja Jaakola, Päivi Jaatinen, Johan Lindgren ja 
Svetlana Silvas sekä yläkoulu-lukiossa Jani Haustola, Katja Hietala, Piia Kumpukallio 
sekä Carita Varmanen. Palveluohjaajana molemmilla kouluilla työskentelee  
Anu Rikman.

Terveydenhuolto 
Oppilaiden terveydenhuollosta on vastannut Jyväskylän kaupunki: 
 
Kohonen Eeva-Riitta, terveydenhoitaja, alakoulu  
Saarivaara Johanna, terveydenhoitaja, yläkoulu ja lukio 
Mäkinen Tuija, koulukuraattori, lukio 
Uutela Kaisa, koulukuraattori, perusopetus.
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Yläkoulutyöryhmä on kymmenestä eri aineiden opettajasta ja yläkoulun rehtorista koos-
tuva työryhmä, jonka toiminnan tarkoitus on kehittää yläkoulun pedagogisia käytäntöjä 
ja koulun arkea. Lukuvuoden 2018–2019 aikana yläkoulutyöryhmä on kokoontunut kuu-
si kertaa puolitoista tuntia kerrallaan kestäviin kokouksiin. Kokousten lisäksi ryhmäläiset 
ovat työstäneet käsiteltyihin aiheisiin liittyviä asioita pienemmissä kokoonpanoissa.

Lukuvuoden 2018–2019 aluksi yläkoulutyöryhmä aloitti toimintansa puhtaalta pöydältä. 
Ensimmäisissä kokouksissa käytettiin paljon aikaan sen pohtimiseen, mitkä voisivat olla 
2–3 pedagogista tai hyvinvointiin liittyvä asiaa, joita yläkoulutyöryhmä lähtisi kehittä-
mään ja jalkauttamaan. Pohdinnan tuloksena lukuvuoden kehitystyön keskiöön valittiin 
luokanohjaajan työn tukeminen.

Luokanohjaajan työn tukemiseksi toteutettiin ensin kysely, jonka vastaajina olivat viimei-
sen kolmen lukuvuoden aikana yläkoulun luokanohjaajina toimineet opettajat. Kyselyllä 
kartoitettiin luokanohjaajan työn parhaita ja hankalimpia puolia sekä yhteistyön käytän-
töjä koulun eri toimijoiden kesken.

Lukuvuoden aikana tapahtuneen kehitystyön myötä on syntynyt uusia toimintatapoja ja 
materiaaleja: Kaikki luokanohjaajan työhön liittyvä materiaali on koottu Peda.netiin koko 
henkilökunnan käytössä olevalle alustalle. Oppilashuollon vuosikello, vanhempainvart-
tien lomake ja luokanohjaajien tuntien ideapankki ovat konkreettisia uusia materiaaleja, 
joita on työstetty yläkoulutyöryhmäläisten lisäksi myös yhdessä nykyisten luokanohjaa-
jien kanssa.

Yläkoulutyöryhmän kokoonpano lukuvuonna 2018–2019

Yläkoulutyöryhmä

Normaalikoulun alakoulun, yläkoulun ja lukion kouluruoasta vastaava Semma Oy on 
Jyväskylän yliopiston, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan sekä Fazer Food Services 
Oy:n yhteisyritys. Oppilashuoltoon kuuluvan ruokahuollon kehittämistä varten on koko 
koulun yhteinen ruokalatoimikunta. Se on yhteydenpitoelin koulun tiloissa toimivien 
ruokaloiden käyttäjien ja ruokalanpitäjä Semma Oy:n välillä. Ruokalatoimikunta seuraa 

Ruokalatoimikunta

Aapo Halonen, yläkoulun rehtori, pj. 
Tero Hirvi, MA 
Anni Kiili, AI 
Päivi Lumiaho, LI 
Milja Nurminen, KO 
Minna Pursiainen, BG 

Niina Rekiö-Viinikainen, EO 
Marjo Sassali, HY 
Kimmo Torkkola, FK 
Tarja Tähkänen, OPO 
Laura Ylä-Outinen, EN
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ruokailun toimivuutta, ruoan laatua ja riittävyyttä, kerää palautetta ja hyväksyy luku-
kausittaiset ruokalistat. Kouluruokailusta pyritään tekemään oppilaille ja opiskelijoille 
miellyttävä ja jaksamista tukeva taukohetki opintojen lomassa. Ruokalistalle on valittu 
pääasiassa peruskotiruokia perusraaka-aineista, jotka varmasti maistuisivat kaikille oppi-
laille ja opiskelijoille.

Alakoulun ruokalan Amandan ja yläkoulu-lukion ruokalan Muonatuvan ruokapalve-
luun on lukuvuoden aikana oltu yleisesti tyytyväisiä, ruoka on ollut pääosin hyvää, ja 
sitä on ollut riittävästi. Yläkoulun oppilaiden ja lukion opiskelijoiden mielestä kasvis-
ruoat ja salaatit ovat olleet monipuolisia ja hyviä. Kalkkunaa ja kanaa on ollut oppilai-
den mielestä hyvin usein ruokalistalla. Oppilaat ja henkilökunta ovat kiitelleet erityisesti 
leipävalikoimaa, salaatteja ja hyvää palvelua. Amandassa ja Muonatuvassa tarjoillaan yhä 
enemmän kasvisruokia, kuten nyhtökauraa ja sieniproteiinivalmiste Quornia, ja eineksiä 
aiempaa vähemmän. Erityisen hyvin kasvisruoka kelpaa lukiolaisille ja yläkoululaisille, 
joista keskimäärin kolmannes syö päivittäin kasvisaterian. Nyhtökaurasta tehty makaro-
nilaatikko on ollut erityisen suosittua.

Ruokalatoimikuntaan ovat kuuluneet oppilaiden edustajina alakoulusta Helmi Lähteen-
mäki (2a) ja Aatos Saresma (6a), yläkoulusta Siiri Kannela (9c) (varajäsen Elisa Heikkilä 
9b), lukiosta Amal Khazari (16D) (varajäsen Anni Sipilä 16A), opettajien edustajina 
alakoulusta Sari Pulli, yläkoulusta Sari Sorajoki (varajäsen Rami-Jussi Ruodemäki) ja 
lukiosta Päivi Soininen (varajäsen Tiina Huohvanainen), vanhempien edustajana johto-
kunnan jäsen Anne Kilpeläinen sekä terveydenhoitajat Eeva-Riitta Kohonen ja Johanna 
Saarivaara ja molempien ruokaloiden henkilökunta. Kokouksiin on osallistunut myös 
Semma Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Sallinen. Puheenjohtajana ovat toiminut koulun 
johtava rehtori Pekka Ruuskanen ja sihteerinä johtavan rehtorin assistentti Taina Hä-
mäläinen.

Sekä alakoulun että yläkoulun ja lukion välituntikahviot ovat jatkuvasti hyvin suosittuja 
monipuolisen välipalatarjonnan, tuoreiden voileipien ja leivonnaisten ansiosta. Tämän 
lukuvuoden uutuutena yläkoulun ja lukion välituntikahviossa on koulupäivän ensim-
mäisellä välitunnilla ollut myynnissä eurolla puuroa. Kahvioiden palvelujen käyttäjinä 
ovat olleet oppilaiden ja opiskelijoiden lisäksi koulun henkilökunta ja koululla vierailleet 
kotimaiset ja ulkomaiset vieraat.



276

Pysyvät toimikunnat ja työryhmät

Koulun oppilashuolto on toiminut aktiivisesti kehittäen uusia toimintatapoja erityisesti 
yhteisölliseen työhön. Oppilashuollon vuosikelloon on kaikilla asteilla päivitetty vuoden 
aikana säännöllisesti tapahtuvia hyvinvointia edistäviä asioita. Opettajille ja harjoitteli-
joille on pidetty luentoja tai keskustelutilaisuuksia yhteistyöstä oppilashuollon kanssa.  
Alakoulussa tarjottiin kaikille huoltajille avoin aamupuurohetki, missä oli mahdollisuus 
keskustella oppilashuollon ihmisten kanssa.  

Koulutulokkaiden tutustumispäivänä huoltajat kutsuttiin tutustumaan oppilashuol-
lon toimintaan. Huoltajat kiersivät muun muassa erityisopetuksen, terveydenhuollon, 
aineenopetuksen ja iltapäivätoiminnan järjestämissä pisteissä. Terveydenhoitaja on pi-
tänyt luokittain tunnit ensiavusta (1. lk.), turvataidoista (3. lk.), terveellisestä ravinnosta 
(4. lk.) ja murrosiästä (5. lk.). 

Viidensien luokkien terveyskyselyjen ja MOVE-mittausten yhteenvedot on käyty luo-
kittain läpi ja sovittuja toimenpiteitä on seurattu oppilaiden kanssa. Viidesluokkalaiset 
pääsivät viettämään päivän Superparkissa 16.11.2018. Viides- ja kuudesluokkalaisille 
järjestettiin päihdekasvatuskokonaisuus ja palautekahvien merkeissä yhdessä opettajien 
kanssa kehitettiin jatkotyöskentelyä. Koulupsykologi ja yläkoulun terveydenhoitaja piti-
vät kuudesluokkalaisille keväällä orientoivan tunnin siirtymisestä kohti yläkoulua.

Seitsemäsluokkalaisille koulupsykologi ja terveydenhoitaja pitivät tunnit syksyllä ja 
keväällä koskien itsetuntoja ja rentoutumista. Kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisille 
kuraattori piti syyslukukaudella päihdekasvatustunnit yhdessä kaupungin oppilashuol-
lon psykiatrisen sairaanhoitajan kanssa. Keväällä koululle kutsuttiin myös vanhempi 
rikoskonstaapeli Hannu Jore, joka piti kaikille yläkoulun oppilaille luennon päihteistä 
kenttäkokemuksen näkökulmasta kertoen samalla rajojen ja rakkauden merkityksestä 
yhtenä suojaavana tekijänä.

Koulupsykologi, terveydenhoitaja ja kuraattori ovat tuoneet esille riittävän unen, 
säännöllisen syömisen ja ulkoilun sekä perheen yhdessäolon merkitystä muun muassa 
yhteisillä viesteillä kaikkiin koteihin. Kännyköiden käytön vähentäminen tunneilla on 
aloitettu kahdeksansien luokkien näyttäessä opettajien ohjauksessa esimerkkiä. Pyöräili-
jöitä kannustettiin palkitsemalla kypärä päässä polkijoita.  

Koko koulun yhteinen oppilashuollon ohjausryhmä on kokoontunut kolme kertaa. 
Huoltajien ja oppilasedustajien sekä koulun oppilashuollon kanssa on kehitetty keinoja 
muun muassa kouluterveyskyselyssä esiin nousseisiin ongelmiin esimerkiksi liian vähäi-
seen fyysiseen aktiivisuuteen liittyen. Lukion oppilaiden ehdotuksesta koulussa on ollut 
keväällä mahdollisuus ostaa puuroaamiainen. Yksilökohtaisia, monialaisia oppilashuol-
totapaamisia on pidetty tarpeen mukaan yhdessä perheiden kanssa ympäri vuoden.

Oppilashuolto 
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Koulupsykologin työ on kohdistunut sekä perusopetuksen että lukion oppilaisiin ja 
opiskelijoihin. Yhteisöllistä työtä koulupsykologi on lisännyt pitäen tunteja lukiolaisille 
muun muassa elämänhallintataidoista, stressistä ja itsensä arvostamisesta. Lisäksi kou-
lupsykologi kävi kertauskursseilla kertomassa ylioppilaskirjoituksien kuormituksesta ja 
lähetti yo-kirjoituksiin valmistautuville tsemppiviestin. 

Koulukuraattoripalvelut ovat olleet oppilaiden käytettävissä yhteensä kolmena päivänä 
viikossa: yläkoululla kerran ja alakoululla kaksi kertaa viikossa. Kuraattorin tehtävänä 
on ollut tukea oppilasta myönteiseen muutokseen oppimisessa, sosiaalisissa suhteissa, 
tunne-elämässä ja perheeseen liittyvissä asioissa. Kuraattori on pitänyt tunnetaitotunnin 
alakoululla ja yläkoululla yhdessä terveydenhoitajan kanssa tavannut ryhmämuotoisesti 
oppilaita liittyen ahdistukseen ja sen hallintakeinoihin.

Terveydenhoitajat ovat tavanneet terveystarkastuksissa kaikki perusopetuksen vuo-
siluokkien oppilaat sekä lukion aloittaneet opiskelijat. Lukiossa kutsuntaiässä oleville 
opiskelijoille on tehty myös puolustusvoimien kutsuntatarkastus. Oppilailla on ollut 
mahdollisuus terveydenhoitajan käynteihin ajanvarauksettomilla vastaanottotunneilla 
lähes päivittäin. Koululääkärin työ on kohdentunut terveystarkastuksiin ja mielenterve-
yttä ylläpitäviin keinoihin.
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Yliopistokollegio

Yliopistokollegion jäsenenä on toiminut johtava rehtori Pekka Ruuskanen.

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa on varsinaisena 
jäsenenä toiminut alakoulun rehtori Markus Leppiniemi. Varajäsenenä on ollut lukion 
rehtori Kirsti Koski. Normaalikoulua koskevien asioiden valmistelusta tiedekunnalle on 
vastannut johtava rehtori Pekka Ruuskanen.

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto

Johtava rehtori Pekka Ruuskanen on ollut humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekun-
nan tiedekuntaneuvoston ulkopuolisena jäsenenä.

Opettajakoulutuksen työryhmät

Opetusharjoittelun kehittämistoimikuntaan on kuulunut rehtori Markus Leppiniemi 
sekä eri harjoittelujaksojen vastuuhenkilöt. Kasvatus- sekä liikunta- ja terveystieteiden 
tiedekuntien nimeämään liikunnan ja terveystiedon aineenopettajakoulutusta koordi-
noivaan työryhmään on nimetty päätoiminen tuntiopettaja Satu Eskelinen ja lehtori Pia 
Välimaa.

Opettajankoulutuslaitoksen opiskelijavalintatoimikunnat

Luokanopettajakoulutuksen valintatoimikunnassa on toiminut lehtori Marita Kontonie-
mi. Aineenopettajakoulutuksen valintatoimikunnassa on koulun edustajana ollut lukion 
rehtori Kirsti Koski (varajäsen). Koulun lehtorit ovat osallistuneet soveltuvuuskokeiden 
käytännön toteutukseen sekä opettajankoulutuslaitoksen että ainelaitosten valinnoissa. 
Opinto-ohjaajien koulutuslinjan valintatoimikuntaan kuuluu lehtori Riitta Liisa Lehti-
vaara (varajäsenenä lehtori Hanna Närhi).

KOULUN EDUSTUS HALLINTOELIMISSÄ

Lukuvuoden aikana toteutettiin henkilökunnan työhyvinvointia kohottavaa toimin-
taa monella eri tavalla. Kouluvuosi käynnistettiin Peurungassa yhdistetyllä TYHY/
TES-koulutuspäivällä, jossa henkilökunta nautti erilaisista aktiviteeteista, hyvästä ruuas-
ta ja tietenkin erinomaisesta seurasta. 

Säännöllisimmin TYHY-toiminnassa kokoontuivat maanantaisin jumppaajat yläkoulun 
liikuntasalissa Anne Lindemanin ohjauksessa sekä tiistain sählyporukka. Perinteinen 

TYHY-toimintaa
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kirjallisuuspiiri jatkoi toimintaansa myös tänä lukuvuonna. Uutena säännöllisenä toi-
mintana tuli Sari Oksasen ohjaamat TYHY-tanssit alakoulun liikuntasalissa.

Erilaisia yksittäisiä TYHY-tapahtumia oli lukuisia lukuvuoden aikana. Lokakuussa 
henkilökunnan jäsenillä oli mahdollisuus päästä katsomaan Jypin jääkiekkopeliä ja 
lisäksi TYHY-ryhmä järjesti perinteisen sienikeittoillan, johon Jouni Mutikainen ja 
Ute Luukkonen loihtivat jälleen upeat sienikeitot maisteltavaksi. Syyslukukauden isoin 
TYHY-tapahtuma oli koko henkilökunnan pikkujoulut, jotka järjestettiin tänä vuonna 
Ruusupuistossa. Ruokailun lisäksi ohjelmassa oli henkilökunnan esityksiä ja tanssia. 

Henkilökunnan keilausilta järjestettiin maaliskuussa naistenpäivänä keskustan Hol-
lywood Bowlingissa. Kevään monitoimi-iltapäivä oli tänä vuonna alakoululla. Henkilö-
kunnalle oli tarjolla viisi erilaista aktiviteettia ja yhteinen ruokailu koululla. Suosituim-
mat aktiviteetit olivat tällä kertaa Sämpyn Spelit -liikuntapaja sekä kestävän kehityksen 
teemalla järjestetty kestokassien ompelupaja. Kirjallisuuspiiri järjesti keväällä teatteri-
reissut Tampereelle ja Jyväskylän kaupunginteatterissa. Toukokuussa risteiltiin lähes 
koko henkilökunnan voimin m/s Rhealla. Lisäksi TYHY-ryhmä tarjosi opekokouksien 
yhteydessä kaksi kertaa vuodessa kahvit. Virallisen TYHY-ohjelman lisäksi vaihtelua 
arkeen ovat tuoneet koulun tarjoamat 50- ja 60-vuotisjuhlakahvittelut sekä henkilökun-
nan järjestämät satunnaiset yllätykset opettajanhuoneeseen esim. Hawaiji-päivät ja muut 
hauskat tempaukset.

Koulumme TYHY-ryhmään kuuluivat Tero Hirvi, Inka Hyttinen, Taina Hämäläinen, 
Anni Kallio, Anna Laukkarinen, Mikko Lindeman, Marika Paavilainen ja Luvi Viertola. 
TYHY-ryhmä kokoontui lukuvuoden aikana tarpeen mukaan, ja yhteisien tapahtumien 
suunnitteluun hyödynnettiin myös sosiaalista mediaa.

Mummola-teema 
opettajanhuoneessa
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Heino Minttu 
Hekkala Eero 
Hella Emilia 
Hella Johannes 
Holmila Oskari 
Huhtanen Kaarlo 
Hänninen Miina 
Järvinen Eeva 

Lehto Ruusa 
Leskisenoja Minea 
Lindgren Lila-Sofi 
Muilu Iita 
Nukari Eeli 
Pihlaja Alvari 
Pihlman Oliver 
Pirttinen Aada 

Sahikallio Friida 
Scribbins Tobi 
Tähti Kasper 
Viljamaa Vilma 
Wiklund Viska 
Yalaho Tuomas

Alakoulu

1A, luokanopettaja Sari Oksanen

Ahola Amanda 
Autere Aava 
Bräysy Myy 
Hietala Elias 
Huumarkangas Aurora 
Jaakonaho Ninni 
Kansikas Antto 
Kaulio Ilona 
Kautto Eelis 

Lehtonen Kaius 
Lehtovuori Alvar 
Majava Kosti 
Miettinen Hanna-Riikka 
Mäkelä Aatos* 
Peiponen Alisa** 
Peltola Otto 
Pulkkinen Jiri 
Rantala Siina 

Spets Noel*** 
Subedi Ritisha 
Thompson Elsa 
Ylinen Vanilja 
Yrjönsuuri Akseli 
 
*eronnut 30.11.2018 
**saapunut 21.01.2019 
***eronnut 29.03.2019

1B, luokanopettaja Sanna Pakarinen

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

Lahtinen Roope 
Laine Jehki 
Leivo Amanda 
Lundell Mirella 
Majaniemi Toivo 
Mieskonen Dea 
Mutanen Linnea 
Salo Anni 

Savallampi Tinka-Liina 
Ståhl Iisa 
Tammilehto Jasmiina 
Vihinen Nuutti 
Virkkula Hannu 
Wannas Helinä 

1C, luokanopettaja Susanne Roos
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Auvomaa Pihla 
Jaakkola Leevi 
Jaskari Joose 
Kallantie Ansa 
Kangasniemi Aino 
Karla Aava 
Klippel Onni 
Koivula Milo 

Koponen Neea 
Laine Matias 
Lähteenmäki Helmi 
Myllymäki Armi 
Noponen Lassi 
Oinonen Matilda 
Pasanen Mila 
Peiponen Sanni* 

Sinkkonen Onni 
Taipale Matias 
Toivanen Alina 
Vertamo Tuua 
Viinikainen Oona 
Waris Alma 
 
*saapunut 21.01.2019 

2A, luokanopettaja Elina Törmä

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

Lamberg Totti 
Lehtinen Venla 
Lehtonen Aura 
Levaniemi Patrik 
Matilainen Minda 
Moilanen Olavi 
Oksanen Aalo** 
Paju Sofia 
Pirttiniemi Teresa 

Riipinen Elviira 
Santanen Ellen 
Seppä Akseli 
Siitonen Alma 
Wood August* 
 
 
*saapunut 09.08.2018 
**saaapunut 04.02.2019 

2B, luokanopettaja Anna-Mari Kyyrä

Halttunen Neea 
Hynninen Helmiina 
Kangaskorpi Fanni 
Kinnunen Siiri 
Koivula Milla 
Koskinen Lenni 
Kukkonen Riku 
Lohvansuu Iida 

Luoranen Amelie 
Lyytinen Miila 
Moncada Evelina 
Muhonen Lukas 
Mustonen Naomi 
Nykänen Pyry 
Ocampo Anna 
Oksanen Elsa 

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

2C, luokanopettaja Anna-Elina Taskinen

Arisalo Siina 
Autere Teo 
Heikkilä Kaisla 
Heikkinen Peppi 
Hepomäki Jemina 
Hietala Eeli 
Hietamäki Aapeli 
Huhtala Luka 

Kaukua Rauha 
Ketonen Kerttu 
Koistinen Matias 
Kurjenniemi Kaarlo 
Lehtonen Esko 
Mugabonihera Frank 
Ojala Friida-Elliida 
Peri Ella 

Ritvanen Elisa 
Sarja Rosa 
Sinivuori Ella 
Tsupari Heljä 
Välkky Jenny 
Välkky Juliet 

3A, luokanopettaja Marja Hannula
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Capelletti Joona 
Hakaniemi Aili 
Heikkinen Elli 
Heino Venla 
Johnson-Ferguson Tinka 
Kallberg Pyry 
Kokkonen Ella 
Lamminmäki Lilja 

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

Pöyhönen Alisa 
Salmensaari Kaapo 
Shaheen Christian 
Sopanen Miska 
Teittinen Eero 
Uusi-Maahi Lahja 
Vainonen Alma 

3B, luokanopettaja Juha Saariaho

Ahonen Noora 
Artimo Pekka 
Frigren Venny 
Harni Ella 
Hautala Kaarle 
Helin Hilla 
Hänninen Olga 

Jääskeläinen Edla 
Kalliskota Inga 
Kansikas Aamu 
Laitinen Arvo 
Lehto Urho 
Lindholm Kalle 
Linja Edith 

Lyly Alma 
Mustikkamaa Lauri 
Paju Alma 
Puttonen Ansa 
Pätilä Otto 
Salminen Olavi 
Taalas Laura 

3C, luokanopettaja Sari Pulli

Alanko Ilona 
Auvinen Onni-Jalmari 
Blom Viivi 
Hekkala Elli 
Huopalainen Kristian 
Kattilakoski Aava 
Kärkkäinen Frida 
Laine Markus 

Leppänen Topi 
Mustonen Mico 
Nordström Geo 
Nykänen Max 
Nykänen Mico 
Pekkanen Heta 
Pulkkinen Iida 
Pulli Sanelma 

Pöllänen Niklas 
Rautiainen Veera 
Ronkainen Matias 
Salminen Elsa 
Savonen Alisa 
Vähänen Luukas 
Wannas Ilona 

4A, luokanopettaja Heikki Luumi

Jokinen Samil 
Jussila Assi 
Jyväkorpi Saara 
Kokko Sofia 
Koponen Oona 
Laakso Valo 
Lehtonen Linus 
Multanen Taisto 
Myllys Louna 

Mäkelä Alvari* 
Neittaanmäki Aurora 
Pahankala Helmi 
Pietikäinen Milla 
Raitanen Kuuno 
Rantala Iivari 
Ratia Ronja 
Repo Minja 
Sinkkonen Lauri 

Sulasalmi Rianna** 
Tarvainen Inkeri 
Tuomi Anni 
Vertamo Tuukka 
Viinikainen Otso 
 
 
*lähtenyt 30.11.2018 
**saapunut 01.02.2019 

4B, luokanopettaja Sanna Rantala
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Aartolahti Aarne 
Ahonen Niko 
Auvomaa Selja 
Herranen Elli 
Hyvärinen Aatos 
Jantunen Milja 
Järvinen Urho 
Kaistinen Nuutti 
Kallberg Ada 

Kalliokoski Topias 
Kannela Katja 
Lehtonen Ainu 
Mutanen Markus 
Parviainen Markus 
Pohjonen Veera* 
Puhakka Selma 
Rintala Veikka 
Saarukka Fiona 

Savón Eeva 
Seppänen Saga 
Taipale Milma 
Tergujeff  Veera 
Zhong Zhen Hao 
 
 
 
*saapunut 04.03.2019

4C, luokanopettaja Marita Kontoniemi, Emmi Ruotsalainen (4.3.–2.6.2019)

Capelletti Tobia 
Jokinen Kiira 
Julin Lenni 
Kallberg Pihla 
Kalliskota Tuike 
Kaulio Iiro 
Kokkonen Aada 
Komulainen Sinna 

Leivo Miro 
Leppänen Joanna 
Linja Anton 
Lohvansuu Elias 
Mäkelä Veera 
Nzeyimana Nelly 
Paananen Samuel 
Palviainen Aleksi 

Periainen Alexander 
Pihlman Rafael 
Rautavuoma Otto 
Ruuskanen Sebastian 
Salminen Sofia 
Silvennoinen Sisu 
Toivanen Taavi 
Vanhala Maya 

5A, luokanopettaja Jouni Kuusisto

Bottas Hannes 
Eronen Ella 
Hepomäki Kiia 
Hyppönen Juho 
Jurvanen Minja 
Järvinen Heta 
Järvinen Veikko 
Kallioniemi Inka 

Karla Veera 
Karvinen Sini 
Ketonen Vilho 
Koskinen Totti 
Laine Jakin 
Manninen Samuel 
Matikainen Senni 
Niininen Luka 

Penttinen Konsta 
Poranen Matilda 
Pöyhönen Ilona 
Ratala Saaga 
Roos Selina 
Ruotsalainen Elias 
Sinivuori Eelis 
Vainio Iiro 

5B, luokanopettaja Riitta Harjula

Abdelkareem Abaker Nour 
Bräysy Oliver 
Järvinen Helmiina 
Jääskeläinen Leo 
Kasurinen Kaarlo 
Kaukua Touko 
Koistinen Erika 
Kontinen Emilia 

Kuusinen Kerkko 
Lius Joonas 
Lyyra Jouka 
Löytänä Sara 
Mäcklin Julia 
Nacsa Istvan 
Niemi Silva 
Nykänen Pinja 

Paasikannas Mila 
Rastas Kalle 
Rautio Otto 
Salmi Tomas 
Santakallio Meea 
Seppä Max 
Ståhl Kaarlo 
Viitaharju Neea 

5C, luokanopettaja Heidi Mouhu, Marko Salmela (7.2.–5.4.2019)
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Ervasti Lotta 
Hakkarainen Hilma 
Hintikka Eemil 
Hynninen Alisa 
Jakosuo Aksel 
Kaulio Iiris 
Kauppinen Seela 
Kontinen Mikael 
Lahtinen Inka 

Lundell Miska 
Malvela Inka 
Mäkelä Kaapo 
Pelkonen Sara 
Peltola Atte 
Pykälinen Vilma 
Pätilä Matilda 
Raitanen Moona 
Rantala Ellida* 

Sahikallio Jaava 
Salmi Eero 
Saresma Aatos 
Streng Siiri 
Teittinen Ella 
Ylinen Minttu 
 
 
*saapunut 22.10.2018 

6A, luokanopettaja Ilpo Ollikainen

Abdelkareem Abaker 
Shaymaa 
Helin Saana 
Hirvonen Jenna 
Ikkala Iida 
Kansikas Aida 
Kemppainen Ada 
Kierros Hugo 
Köykkä Essi 

Laine Eeti 
Lehtovuori Julius 
Leppisaari Saku 
Miettinen Aino-Liina 
Mutanen Tuomas 
Mäkinen Maaria 
Niemelä Kalle 
Nikanne Leo 
Pihlman Alexandra 

Puttonen Oili 
Salmijärvi Moona 
Savilehto Veda 
Suvala Riia 
Taalas Robert 
Viitanen Ida 
Vrielink Alex 

6B, luokanopettaja Markku Hilpinen

Hämäläinen Joel 
Joutsensalo Aleksanteri 
Järvinen Justus 
Kaistinen Lassi 
Kallantie Aino 
Kautto Vili 
Kemell Lotta 
Kudjoi Jessica 

Kärkkäinen Isabella 
Könkkölä Pekka 
Martikainen Saimi 
Montonen Gabriel 
Mustikkamaa Noora 
Paakkari Eevi 
Parviainen Vilja 
Pihlajamaa Annastiina 

Pitkänen Sampo 
Pohjonen Kalle 
Puhakka Helmi 
Ronkainen Roosa 
Saikkonen Oskari 
Vaittinen Pinja 
Vaskilampi Milja 
Zhong Jia Fu 

6C, luokanopettaja Anne Streng, Tiina Kinnunen (25.10.2018–2.6.2019)
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Ahonen Alexandra 
Haanperä Otto 
Hirvonen Heidi 
Hänninen Sisi 
Jantunen Aaro 
Jokinen Peppi 
Kaikkonen Ronja 
Korpela Viivi 

Laaksonen Ada-Inkeri 
Lehtinen Reko 1) 
Lindholm Jaakko 
Makkonen Otto 
Mikkonen Elmeri 
Pitkänen Jalmina 
Pola Jarkko 
Railo Eetu 

Rautavuoma Aapo 
Savolainen Joel 
Vanhanen Jonne 
Varjus Lotta 
Ylätalo Minea 
 
 
1) 29.11.2018 alkaen 

Yläkoulu

7a, luokanohjaaja Nina Melander-Ilomäki

Andlin Essi 
Filtness Roope 
Harju Leo 
Jakosuo Enne 
Jormakka Matias 
Järvinen Kerttu 
Korniloff  Anna-Eerika 

Kuusela Netta 
Liukkonen Vilma 
Loukiainen Siiri 
Mieskonen Nemo 
Noronen Sofia 
Numminen Kristian 
Nykänen Petrus 

Ojala Tytti 
Poikonen Matias 
Rastas Nea 
Ratala Samuel 
Sorri Sisu 
Toivanen Irene 
Tolvanen Lauri 

7b, luokanohjaaja Minna Pursiainen

Haapala Lilja 
Hirvonen Aleksi 
Kalsi Leo 
Kannela Petra 
Kattilakoski Lara 
Kerttula Sini 
Khazari Selma 

Kiraly Helmi 
Korpinen Elle 
Kuusinen Kalle 
Laita Elsi 
Lehtonen Felix 
Lujala Waltteri 
Mikkonen Sointu 

Niemi Eero 
Niskala Oskari 
Salmi Sebastian 
Salminen Kielo 
Shaheen Amanuel 
Stenvall Bernilla 
Ståhl Roope 

7c, luokanohjaaja Laura Ylä-Outinen

Aartolahti Toivo 
Ahola Aleksi 
Ahonen Sebastian 
Jamehdarian Sofia 
Kaikkonen Rosa 
Korhonen Kalle 
Korpela Inka 

Koskinen Nelli 
Laine Verni 
Liimatainen Elli-Noora 
Liljavirta Lauri 
Lindeman Anni 
Maasilta Lilian 
Myllärinen Siiri 

Nurmenniemi Leevi 
Parikka Aili 
Pellinen Leevi 
Pellinen Lenni 
Pöyhönen Elli 
Saarelma Nina 
Särkkä Elias 

7d, luokanohjaaja Marjo Sassali
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Abdi Dlnia 
Frigren Irene 
Jylhä Aada 
Keltanen Iiro 
Kettunen Sonia 
Kukkula Tuuli 
Laakoli Tomi 

Lahtinen Veikka 
Lindberg Nikolas 
Melentyev Sergey 
Mutka Maikki 
Mäkinen Anna 
Mäkinen Aurora 
Santanen Aliina 

Seppänen Lauri 
Sillanpää Aapo 
Sillanpää Alisa 
Teerijoki Malva 
Tham Chenyang 
Toukola Noomi 
Vesajoki Anisa 

7e, luokanohjaaja Sami Myllymäki

Aro Saana 
Hirvonen Jesse 
Jyväkorpi Helmi 
Kauppinen Konsta 
Kokko Karlo 
Koskinen Oliver 
Laine Aarni 
Leppäniemi Julius 

Mäkinen Johannes 
Niskanen Joona 
Nurmi Sini 
Peltola Netta 
Petrescu Piritta 1) 
Pilkkakangas Nikke 
Rauvola Salka 
Rintala Mikko 

Saarvo Emilia 2) 
Taavitsainen Patrik 
Teerijoki Mimosa 
Toivanen Titus 
Vilkuna Venny 
 
1) eronnut 19.10.2018 
2) ulkomailla lukuvuoden 

8a, luokanohjaaja Paula Rauniaho

Hakkarainen Anton 
Helle Alex 
Hietala Evert 
Karvo Niilo 
Kumpulainen Iiris 
Lyyra Nana 
Miettinen Kalle 

Mäenpää Lauri 
Nacsa Janos 
Numminen Kiia 
Ojala Aino 
Peltola Meiju 
Penttinen Tuomas 
Ronkainen Joel 

Saikkonen Venla 
Saresma Iiris 
Scribbins Emily 
Takala Alvar 
Valhovski Daniel 
Vesanen Matleena 
Virolainen Maisa 

8b, luokanohjaaja Luvi Viertola

Damljanovic Daniel 
Eskelinen Lauri 1) 
Heinänen Lassi 
Hilme Eeli 
Kentta Maija 
Keskinen Konstu 
Knoll Santeri 
Lindberg Visa 

Malste Martta 
Matikainen Aini 
Moisander Verna 
Mäkinen Anna 
Nisula Verneri 
Ojala Noora 
Ritoranta Kukka 
Saari Julia 

Sahikallio Seela 
Salo Tuovi 
Siitonen Neela 
Tryyki Veera 
Ässämäki Toni 
 
 
1) ulkomailla lukuvuoden 

8c, luokanohjaaja Kaisa Vaaherkumpu
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Aarrejoki Annika 
Harjula Iiris 
Hintikka Eelis 
Jokinen Sasu 
Kallioniemi Isla 
Kangasniemi Ada 
Kari Peppi 

Karppinen Veeti 
Kemppainen Erika 
Kollanen Topias 
Kärkkäinen Henrik 
Kärkkäinen Ruben 
Mustonen Ilari 
Myllys Aava 

Niskanen Väinö 
Ratinen Matias 
Salmensaari Miro 
Sarkkinen Sanni 
Vapaavuori Venla 
Vauranto Viivi 
Vesanen Matias 

8d, luokanohjaaja Anni Kiili

Aaltonen Daniel 
Alén Leo 
Ekman Luukas 
Hakkarainen Noora 
Jaakkola Jussi 
Kalliskota Tuuni 
Kivistö Leo 
Koivula Hugo 

Laitiolampi Helmi 
Manninen Benjamin 
Mieskonen Memma 
Niemispelto Esa 
Paakkari Oona 
Paananen Anni-Lotta 1) 
Parkatti Nea 
Pernu Roope 

Romo Iiris 
Rovio Elli 
Ruotsalainen Aapo 
Tiainen Sandra 
Viljanmaa Enni 
 
 
1) eronnut 6.2.2019 

8e, luokanohjaaja Tom Nevanpää

Ala-Ruona Aarni 
Hannula Irene 
Hujala Nestori 
Jantunen Emma-Linnea 
Kalsi Titus 
Kinnunen Paavo 
Korniloff  Oona 

Mutila Sasu 
Numminen Maria 
Nurminen Daniel 
Ohra-aho Okko 
Oksanen Essi 
Partanen Onni 
Pellinen Siiri 

Räisänen Tiuku 
Santanen Lauri 
Toivonen Enni 
Tryyki Neea 
Viinikainen Heta

9a, luokanohjaaja kevätlukukauden Marja Kemppinen, 
syyslukukauden Milja Nurminen

Ahonen Anna 
Heikkilä Elisa 
Heino Arttu 
Hemmola Ellen 
Hirvonen Emma 
Huhtala Nicki 
Itkonen Joel 

Karvinen Tuomas 
Koivisto Maisa 
Liljavirta Linda 
Miettinen Viivi 
Pienimäki Tiina 
Pääkkönen Touko 
Ruuskanen Aini 

Ruuskanen Lassi 
Timonen Valpu 
Toikka Joonas 
Tupanen Roni 
Wilhelms Albert 

9b, luokanohjaaja Sara Laitiolampi
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Aalto Heidi-Maria 
Kannela Siiri 
Karvo Konsta 
Kekäläinen Ellamaria 
Kiuru Sisu 
Kopperoinen Miko 
Korhonen Konsta 

Laita Pihla 
Lausanto Leevi 
Nyman Elsa 
Penttinen Väinö 
Riihimäki Tomi 
Salmi Niklas 
Sillanpää Ilona 

Sirkka Aino 
Säkkinen Henri 
Viljavainio Veera 
Zavorochay Gordey 
Äijänen Enna 

9c, luokanohjaaja Marika Paavilainen

Ervasti Vili 
Hakkarainen Saana 
Hämäläinen Valkyria 
Härkönen Saga 
Isomöttönen Onni 
Li Tian Qi 

Lojander Roope 
Lusua Lassi 
Mutka Konsta 
Nieminen Emma 
Nisula Aada 
Nurminen Jimi 

Pärnänen Petteri 
Rintamäki Helmi 
Salmijärvi Valtteri 
Saxberg Mimmi 
Vertanen Vera 
Yakinlar Tibet 

9d, luokanohjaaja Hannu Moilanen, 1.4.–31.5.2019 
Päiviö Peltokorpi

Artimo Maria 
Göös Irene 
Hintikka Viivi 
Jokikallas Senni 
Korhonen Juho 
Kuusenoja Joonatan 
Laiho Juho 

Laine Ilmi 
Manninen Emil 
Myllymäki Emilia 
Myllymäki Iida 
Pohjonen Ville 
Rahkonen Iiro 
Salila Aapeli 

Salminen Niilo 
Sipponen Roope 
Sorri Sara 
Tarvainen Kasperi 
Teppola Helmi 

Hakola Teemu 
Hänninen Alina 
Korhonen Bertta 
Lahtinen Janika 
Maasilta Evelyn 
Majuri Jan 

Pakkanen Anni 
Pihlajamaa Onni-Aapeli 
Piik Joona 
Pulkkinen Jere 
Railo Emilia 
Seppälä Martta 

Sironen Jarkko 
Valjakka Elias 
Varila Lilli 
Viitala Kiia 
Vrielink Nico 

9f, luokanohjaaja Leea Rossi

9e, luokanohjaaja Jouni Koponen
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Hytönen Kiia 
Jylhä Ella 
Kankaanperä Riina 
Kiuru Nikita 
Lehtonen Elli * 

Mikkonen Pihla 
Riuttanen Nelli 
Tarvainen Enni 
Tourunen Marketta 
Virtanen Miia 

Virtanen Viivi 
 
 
 
*eronnut 20.8.2018 

Lukio

15A, Kirsti Koski 

Ala-Mutka Reetta 
Hietamäki Maaria 
Hilme Olli 
Hilme Vilma 
Huttunen Elias 
Huttunen Ellen 
Huuskonen Juho 
Ikonen Heikki 

Immonen Elina 
Juntunen Milla 
Korhonen Olga 
Lindgren Matilda 
Matilainen Jenni 
Mattila Pihla 
Mikkonen Ulla 
Moisio Linnea 

Noronen Linda 
Rintamäki Emmi 
Romar Sofia 
Ruodemäki Venla 
Salmensaari Maria 
Sipilä Anni 

16A, Pirjo Pollari

Harinen Henry 
Harjula Inka 
Heikkilä Kaisa 
Hoikkanen Elisa 
Ijäs Jenni 
Ijäs Julia 
Kari Emma 
Kauppinen Roosa 

Kemppi Emmi 
Kivivuori Elli 
Koljonen Liinu 
Koskinen Milla 
Lahti Juho 
Lampinen Milja 
Mattila Reetta 
Ohtonen Anni 

Pasanen Elias 
Pekurinen Milla-Maaria 
Salmelin Aaro 
Samanen Anniina 
Turunen Beteta Celina 
Tuukkanen Krista 
Vertainen Nelli 

16B, Jukka Jokinen

Haapalainen Ines 
Harju Venla 
Hietanen Anna 
Huikko Tuomas 
Jyväkorpi Laura 
Kaipainen Joni 
Kantanen Silja 
Kekkonen Lauri 

Laine Ahti 
Lampinen Johanna 
Laukka Jenna 
Lehtinen Veera 
Mikkonen Onni 
Näpänkangas Aino 
Pihlajamaa Anniliina 
Pirinen Emmi 

Punnala Sonja 
Salminen Katri 
Salo Eeli 
Savolainen Mikko 
Tyni Sanni 
Vanhala Lassi 
Vesajoki Lilja 
Virta Helmi 

16C, Tero Hirvi
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Elo Viljo 
Forssell Laura 
Jaakkola Lotta 
Kauhanen Ilari 
Khazari Amal 
Kilpeläinen Paju 
Kontro Anni 
Korpela Kaisa 

Kumpula Jaakko 
Laukkarinen Vilho 
Liuha Joona 
Mähönen Roosa 
Nissinen Pyry 
Periainen Natalia 
Pihlajamäki Essi 
Raasakka Moona 

Saarelainen Katariina 
Sachse Peetu 
Siitari Venla 
Suokas Helmi 
Taavitsainen Sara 
Tamminen Johannes 
Tiihonen Patrik 
Vaismaa Lassi 

16D, Jouni Mutikainen

Freeman Brima 
Harju Lari 
Heiska Elli 
Huovinen Heini 
Kalliokoski Iida** 
Kim Yaeseo 
Kiuru Selma 
Koivunen Ninni 
Korhonen Hanna 
Kyytinen Noora 
Laasanen Oskari 

Lampinen Helmi 
Lassila Otto 
Laukkarinen Saimi 
Leppänen Ruusu 
Liljavirta Lotta 
Loukiala Emily 
Olkkonen Ida 
Olkkonen Jaakko 
Porkka Panu 
Puutio Katrianna 
Rannila Venla 

Rintala Lotta 
Salila Helmiina * 
Siistonen Ilona 
Tikka Hanna-Maria 
Viinikainen Hilla 
 
* Vaihto-opiskelijana lv. 
2018–2019 
* Vaihto-opiskelijana 
19.3.2018–3.2.2019 

17A, Anu Degerman

Haapalainen Tiina 
Hakola Anna 
Hakola Iida 
Hakola Oona 
Hautajärvi Eevi 
Heikkilä Johannes 
Heiskanen Sara 
Hukari Henna 
Huotari Iida 
Kallio Oona 
Kaskisaari Olavi 

Kemppainen Janina 
Koivisto Teemu 
Korhonen Mari 
Koskinen Milja 
Laitinen Teemu 
Lehrbäck Juuso 
Palola Anna-Tuulia 
Rauhala Seila 
Ruuskanen Minttu 
Salminen Johanna 
Salminen Siru 

Shimajiri Momoka * 
Taivalsaari Anna 
Toivari Pinja 
Utriainen Eetu 
Uusitalo Sara Alexandra 
Weijo Henriikka 
 
 
 
*Vaihto-opiskelija lv. 
2018–2019 

17B, Kerttu Korhonen
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Heikkilä Samuel 
Hirvonen Emma 
Järvinen Emma 
Kolu Ville 
Kontro Kerttu 
Kärkkäinen Emma 
Laakso Sofia 
Liuha Kaapo 
Luukkonen Aino 
Mehtälä Aure * 

Muhonen Anni 
Niemi Taika 
Pakarinen Eetu 
Pihlajamäki Anttu 
Piitulainen Vilma 
Rantanen Saila 
Relander Iiro 
Rissanen Milla 
Rutanen Iida 
Savela Laura 

Savolainen Iida 
Suuronen Niina 
Torkkola Laura 
Vartiainen Anni 
Vehkakoski Lotta 
Vesisenaho Kuisma 
Vierola Aino 
 
*Vaihto-opiskelijana lv. 
2018–2019 

17C, Inka Weijo

Aalto Milla 
Eini Lasse 
Ervasti Rasmus 
Hirvonen Joona 
Hirvonen Juuso 
Humalamäki Pipsa 
Jyväkorpi Miika 
Kähkönen Oona 
Laine Aapo 
Lampi Sanni 

Leppänen Noora 
Loikkanen Nuutti 
Mangeloja Hanna 
Mervola Riikka 
Messala Silvia * 
Ojanperä Miska 
Parkkinen Sini 
Puronaho Pyry 
Rantonen Emilia 
Ristikankare Ilari 

Saarikoski Saara 
Salmijärvi Outi 
Seuri Juuso 
Sillgren Sampo 
Toikkanen Sini 
Tolkki Anni-Mari 
Varhe Arttu 
 
*Vaihto-opiskelijana lv. 
2018–2019 

17D Rami-Jussi Ruodemäki

Ahola Pinja 
Hartikainen Oona 
Havilehto Rasmus 
Heikkinen Otto 
Hosiasluoma Meri 
Hytönen Jutta 
Jalovaara Venla 
Kantola Senja 
Kaukua Ukko 

Kärkkäinen Juho 
Lehtoranta Kaisla 
Lindén Alli 
Loukiala Sofia 
Lällä Heidi 
Malkasaari Milja 
Maukonen Taru 
Ollila Riikka 
Paananen Aino-Elina 

Palola Antti 
Pelkonen Henry 
Ratinen Monica 
Stikhina Bella 
Suojama Wilma 
Suuronen Joona 
Vanhamäki Iiris 

18A Olli-Pekka Salo
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Ahonen Milla 
Eljurkaev Adam 
Fakhr Tamra 
Heikkilä Anna 
Heinänen Suvi 
Helkala Laura 
Häkkinen Elena 
Jokelainen Jaana 
Kuosmanen Aino 

Kärkkäinen Anton 
Kärnä Kenske 
Lensu Linnea 
Lindell Anni 
Luukkonen Siiri-Sofia 
Malmirae Heikki 
Nättinen Janette 
Peräaho Sara 
Pihko Eleonoora 

Puhalainen Mea 
Räsänen Manta 
Rönn Ada 
Röytiö Eeva 
Sipari Senni 
Stenvall Rasmus 
Tolkki Minna 
Vesterinen Roosa 

18B Elina Vanhamäki

Akimov Kirill 
Akimova Veronika 
Hakkarainen Paavo 
Holttinen Mona 
Härmälä Eila 
Järvinen Krista 
Kanniainen Eetu 
Kanniainen Otto 
Koivisto Salla 

Koski Mari 
Kuusniemi Lotta 
Laihonen Hanna 
Lehtonen Kaisla 
Moisio Ulpu 
Muhonen Viola 
Nousiainen Jenny 
Penttinen Neea 
Penttinen Niilo 

Puurtinen Tuuli 
Rahkonen Helmi 
Ruotsalainen Nanna 
Saari Luukas* 
Savolainen Antti 
Selkee Anni 
Tarvainen Elsa 
Tarvainen Silja 

18C Kimmo Torkkola

Elo Eino 
Heikkilä Silja 
Hyvönen Ville 
Hård Elli 
Jokinen Noora 
Joro Sampo 
Kalaja Silja 
Kangas Rene 
Kaya Mete** 
Kettunen Eetu 

Kivinen Emilia 
Korhonen Tessa 
Laine Pirpa 
Lehtonen Kaisa 
Lintulahti Maiju 
Mikkonen Lauri 
Mäkelä Leevi 
Nordell Wille 
Palokangas Peppi 
Peltonen Marius 

Pentti Mia 
Romo Matias* 
Salminen Eevert 
Salo Santtu 
Salokoski Veera 
Siitari Tuomas 
 
 
*eronnut 2.10.2018 
**eronnut 28.11.2018 

18D Jari Laine
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13
Tiedotuksia
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Tiedotuksia

Uusintakoe on perjantaina 7.6.2019 klo 9.15.–12.15.

TIEDOTUKSIA

syysloma    ma 14.10.–pe 18.10.2019

vapaapäivä   pe 6.12.2019

joululoma    ma 23.12.2019–ma 6.1.2020

talviloma    ma 24.2.–pe 28.2.2020

pääsiäisloma    pe 10.4.–ma 13.4.2020

vapaapäivä   pe 1.5.2020

vapaapäivä   to 21.5.2020

Syyslukukausi päättyy perjantaina 20.12.2019. Kevätlukukausi alkaa tiistaina 7.1.2020 ja 
päättyy lauantaina 30.5.2020.

1.–6. luokat    klo 9.50

7. luokat    klo 9.00

8. luokat    klo 9.30

9. luokat   klo 10.00

lukion aloittavat opiskelijat klo 9.00

lukion muut opiskelijat  klo 10.00

Uuden lukuvuoden aloitus on torstaina 8.8.2019.

Lomat ja vapaapäivät lukuvuonna 2019–2020


