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lUKUVUODEN PääTTEEKsi

uuden lukuvuoden alussa perusopetuksessa astui voimaan opetussuunnitelmauudistus op-
pimisen ja koulunkäynnin tukemisen osalta. tämän vuoksi koulussamme on ollut käynnissä 

lukuvuoden 2011 - 2012 aikana toimintatapojen ja -kulttuurin kehittäminen ja uudistaminen. 
Jokaiselle oppilaalle pyritään antamaan riittävä oppimisen ja koulunkäynnin tuki mahdollisimman 
aikaisin. tiedämme, että varhainen puuttuminen ja ennalta ehkäisevä työ ovat sijoitus tulevai-
suuteen. uudistus edellyttää myös yhteisöllisyyden vahvistamista ja entistä tiiviimpää kodin ja 
koulun yhteistyötä – kasvatuskumppanuutta.   

Lukuvuoden aihekokonaisuus Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin on vahvistanut omalta osaltaan 
oppimisen ja koulunkäynnin tuen muutosta. yhtenä tavoitteena on ollut ottaa vastuuta yhä 
enemmän koko kouluympäristöstä, yksilöstä ja yhteisöstä. vastuunottamiseen on kannustettu 
myös oppilaita: välitä koulutoveristasi ja vaikuta teoillasi kaikkien hyvinvointiin. oppilaskunnat 
ja tukioppilaat ovat omalta osaltaan luoneet viihtyisyyttä ja hyvinvointia kouluyhteisössämme 
erilaisin tempauksin. 

ympäröivän yhteiskunnan muutos muokkaa tulevia opetussuunnitelmia. erityisesti tiedon 
määrän ja luonteen muuttuminen, teknologian ja median tuleminen osaksi oppimista ja nuorten 
kasvuympäristössä tapahtuvat muutokset vaativat uudenlaista ajattelua. oppilaat tarvitsevat yhä 
enemmän tiedonhankinnan ja tiedonkäsittelyn taitoja, kriittistä lukutaitoa, ongelmanratkaisutai-
toja ja verkostoissa liikkumisen kykyä. he tarvitsevat entistä parempia tilaisuuksia hyödyntää 
teknologiaa oppimiseen ja taitoa yhdistää koulussa ja sen ulkopuolella opittuja asioita. tämän 
saavuttamiseksi oppilaat tarvitsevat välittävää aikuisuutta ja yksilöllistä tukea ja ohjausta omalle 
kehittymiselleen.
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uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2016. perusopetuksen opetussuunnitelmatyön 
valmistuttua käynnistyy vastaava työ lukiokoulutuksessa. Lukiokoulutuksen opetussuunnitelma-
työn rinnalla tullaan kehittämään myös lukion päättötutkinnon, ylioppilastutkinnon, rakennetta ja 
suoritustapaa.

Lukiokoulutuksen opetussuunnitelmatyötä edeltää tieto- ja viestintätekniikkaa (tvt) hyödyntävien 
pedagogisten toimintatapojen kehittäminen. toisaalta opettajankoulutustehtävä edellyttää, että 
koululla on tarjota kehityksen kärjessä olevat innovatiiviset oppimisympäristöt. opettajaharjoitte-
lijoiden pedagogisen kehittymisen kannalta on tärkeää löytää monipuolisesti toimiva virtuaalinen 
ympäristö. heidän opettajuutensa kehittyminen ja vahvistuminen tvt-toimijoina sauttaa heitä 
tulevaisuuden koulussa. oppimisessa pyritään irtautumaan kiinteistä järjestelmistä ja siirtymään 
kohti langatonta viestintä- ja opetusjärjestelmää. monilla lukiolaisilla on jo käytössään oma mo-
biililaite. kuitenkin lukiolaisten joukossa on myös teknologian kehityksen kannalta syrjäytymis-
vaarassa olevia nuoria. koulun yhtenä tehtävänä onkin erilaisten pedagogisten toimintatapojen 
avulla lisätä opiskelijoiden tasa-arvoisuutta.

koulumme yhtenä keskeisenä tehtävä on myös huolehtia jokaisen norssilaisen fyysisestä, 
psyykkisestä ja sosiaalisesta turvallisuudesta. tämän vuoksi koulun turvallisuutta on pyritty 
parantamaan päivittämällä turvallisuusohjeita ja -suunnitelmia, kouluttamalla koulun henkilöstöä 
ja lisäämällä valvontaa viranomaisten sekä muiden sidosryhmien kanssa.

normaalikoulun alakoulun 145-vuotisjuhlat olivat lukuvuoden kohokohta. Lokakuinen juhlaviik-
komme koostui monipuolisista toimintapäivistä. alakoulumme oli ensimmäinen suomenkielinen 
opettajankoulutuksen harjoittelukoulu; koulu toimii edelleen samassa tehtävässä. opettajankou-
lutus ja koulu ovat saavuttaneet mainioita tuloksia kansainvälisissä vertailuissa. eri aikakausien 
ja hallintojen muutoksesta huolimatta suomalaiset ovat uskoneet laadukkaaseen opetukseen 
ja osaavaan opettajaan. keskeisenä tehtävänämme on opettajankoulutuksen kehittäminen. 
tavoitteenamme on säilyttää opettajankoulutus kansallisomaisuutenamme.  

normaalikoulu kiittää lämpimästi kaikkia yhteistyötahoja, koulun henkilökuntaa ja johtokuntaa 
hienosti sujuneesta lukuvuodesta. toivomme kaikille aurinkoista, virkistävää ja rentouttavaa 
kesälomaa.

Jyväskylässä 2. kesäkuuta 2012

pekka ruuskanen
johtava rehtori

markus Leppiniemi
alakoulun rehtori 

annamari murtorinne
yläkoulun rehtori 

kirsti koski
lukion rehtori
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jOhTOKUNTa

Johtokunnan kokoonpano on kuluneena lukuvuotena ollut seuraava:

  Jäsenet     Varajäsenet

oppilaiden huoltajien edustajat sami kalaja (pj.)     marianne aho
  anne kilpeläinen (vpj.)
  tapani Lehto     pirjo rintala
  anna-maija tuuliainen     veli-pekka rossi

opettajankoulutusyksikön edustaja eija aalto     riitta rautio

Jyväskylän kaupungin edustaja Jari Colliander     ulla Lauttamus
  
opettajakunnan edustajat eero hiltunen     tarja tähkänen
  Jukka hella     päivi soininen
  mika antola     elina kuula

muut henkilökunnan edustajat anne Lauttaanaho     marjo salmenkivi

opettajaksi opiskelevien edustaja Johanna hemminki     Juha Jalkanen
  timo koski     nico rissanen
  24.2.2012 alkaen     24.2.2012 alkaen 

oppilaiden edustajat santeri Lohi 
  19.3.2012 saakka
  elisa Leppänen     emilia piispanen 
  20.3.2012 alkaen     20.3.2012 alkaen
  erika Lappalainen     roni Lohikoski

Johtokunnan puheenjohtajana on toiminut rehtori sami kalaja ja varapuheenjohtajana anne 
kilpeläinen. sihteerinä ja esittelijänä koko koulua koskevissa asioissa on toiminut johtava rehtori 
pekka ruuskanen ja muina esittelijöinä ovat toimineet muut rehtorit markus Leppiniemi, anna-
mari murtorinne ja kirsti koski. Johtokunta piti lukuvuoden aikana kolme varsinaista kokousta.

Johtokunta hyväksyi marraskuun kokouksessaan yläkoulun ja lukion uudet järjestyssäännöt 
sekä lukion oppilaskunnan uudet säännöt. yläkoulun ja lukion järjestyssääntöjä päivitettiin vielä 
maaliskuun kokouksessa elektronisten laiteiden käytön osalta. Järjestyssääntöjen päivittämis- ja 
ajanmukaistamisprosessiin osallistuivat hyvin aktiivisesti niin yläkoulun ja lukion oppilaskunnat 
kuin koulun opettajat ja muu henkilökunta.

marraskuun kokouksessa keskusteltiin hyvin vilkkaasti kouluterveyskyselyn tuloksista ja koulun 
sisäilma-asioista. Johtokunta piti hyvin tärkeänä, että koulun sisäilma-asiat ovat hyvässä kunnos-
sa. Johtokunta linjasi marraskuun kokouksessaan myös koulukuvauksien järjestämisperiaatteet.

toukokuun kokouksessa hyväksyttiin perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmiin 
pieniä muutoksia.

koulumme johtokunnan kokoukset ovat olleet hyvin keskustelevia. kokouksissa on ollut myös 
hyvin vahva koulua kehittävä henki. koulu kiittääkin lämpimästi koko johtokuntaa normaalikoulun 
kehittämiseksi tehdystä tärkeästä työstä ja suuresta kiinnostuksesta koulun toimintaa kohtaan. 

pirkko korhonen
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KOUlUN hENKilöKUNTa

rehtorit

Normaalikoulun johtava rehtori

ruuskanen, pekka, Ft, koko koulun rehtori

Muut rehtorit

koski, kirsti, Fm, lukion rehtori, normaalikoulun vararehtori
Leppiniemi, markus, km, alakoulun rehtori
murtorinne, annamari, Ft, km, pko, yläkoulun rehtori

hannula, marja pko, Fk, 
kL

3c:n luokanopettaja
tv. 1.8.2011 - 28.2.2012

hiltunen, eero pko, km 6c:n luokanopettaja

Jokinen, satu eo, km tv. 1.8.2011 - 31.7.2012

kalaja, mari Fm englanti, ranska

keinonen, sari km, eo lehtori, erityisopetus

kerimaa, maarit km, mo, 
eo 5b:n luokanopettaja 

kontoniemi, marita pko,  kt 3b:n luokanopettaja

kuusisto, Jouni pko, km 4a:n luokanopettaja

kyllönen, mari km 1b:n luokanopettaja
ma. 10.8.2011 - 31.7.2012

kyyrä, anna-mari km 2c:n luokanopettaja

Laukkarinen, anna Fm englanti

Leppiniemi, markus km rehtori, perusopetuksen vuosiluokat 1 - 6

Luukkonen, eeva LitL liikunta, terveystieto

Luukkonen, unto Litm liikunta, terveystieto

mäenpää, tanja km 1c:n luokanopettaja
ma. 1.8.2011 - 31.7.2012

nevalainen, raimo pko, kL tv. 10.8.2011 - 31.7.2012

PerusoPetuksen Vuosiluokkien 1 - 6 oPettaJat

Lehtorit 
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ojala, paula km 3a:n luokanopettaja

ollikainen, ilpo km 5c:n luokanopettaja

orrain, heta km, eo erityisopetus
ma. 1.8.2011 - 3.6.2012

pakarinen, sanna kL, ttm 4b:n luokanopettaja
ma. 10.8.2011 - 31.7.2012

pietilä, irmeli km 3c:n luokanopettaja
tv. 1.3.2012 - 31.7.2012

piipponen, sari eo, km erityisopetus
tv. 1.8.2011 - 3.6.2012

pulli, sari km, eo tv. 10.8.2011 - 31.7.2012

rahela, Juhani pko, km 5a:n luokanopettaja

saariaho, Juha km 2b:n luokanopettaja

sipilä, kaisa km 2a:n luokanopettaja
ma. 1.8.2011 - 31.7.2012

streng, anne pko, Fm 4c:n luokanopettaja

suomi, henna km, FL 6b:n luokanopettaja
ma. 1.8.2010 - 31.7.2016

tikkanen, pirjo pko, km 1a:n luokanopettaja

tähkänen, tarja km 6a:n luokanopettaja
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Tuntiopettajat

yhteiset oPettaJat

Lehtorit

hämäläinen, tiina km, eo erityisopetus

kinnunen, kati Fm espanja 
9.1. - 1.6.2012 (sivutoiminen)

mikkonen, henna Fm musiikki

rauniaho, paula Fm saksa, espanja; ia:n ryhmänohjaaja

ruodemäki, rami-Jussi Fm
musiikki
tv. 2.1. - 30.6.2012
ma. kangastalo, Laura, Fm

salo, olli-pekka FL ruotsi; iB:n ryhmänohjaaja

sipilä, rami km tekninen työ

Tuntiopettajat

halonen, aapo Fm musiikki; 7b:n luokanohjaaja

huovila, riitta ktyo, Fm tekstiilityö

häkkinen Jorma Fm ortodoksinen uskonto

ilola, maarit Fm englanti; 8c:n luokanohjaaja

Lindeman, mikko Litm liikunta (sivutoiminen)



KOULUN HENKILÖKUNTA

8

yläkoulun Ja lukion oPettaJat

Lehtorit

ailinpieti, Jaana Fm biologia, maantieto; iiiC:n ryhmänohjaaja

antola, mika Fm matematiikka

hakanen, mikko Fk matematiikka, elämänkatsomustieto, filosofia;
id:n ryhmänohjaaja

hella, Jukka tm uskonto, psykologia
tv. 2.1. - 8.5.2012

helminen, hanna km, Fm, 
opo

oppilaanohjaus
tv. 9.3. - 13.12.2012
ma. Järvinen, antti, psm, opo

huohvanainen, tiina Fm

englanti
tv. 10.8. - 8.11.2011
tv. 10.2. - 6.12.2012
ma. haaranen, anne, Fm

Jokinen, Jukka Fm historia ja yhteiskuntaoppi, lakitieto;
iiia:n ryhmänohjaaja

kalmbach, aija Fk ranska, englanti; iiiB:n ryhmänohjaaja

kara, hannele Ft saksa

kemppinen, marja Fm, eo äidinkieli ja kirjallisuus

kesti, taina eo, ytm erityisopetus

koponen, Jouni Litm liikunta, terveystieto; 9a:n luokanohjaaja
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koponen, raimo Fk matematiikka

korhonen, kerttu tak kuvataide; 8d:n luokanohjaaja

koski, kirsti Fm fysiikka; lukion rehtori, 
iv vuosikurssin ryhmänohjaaja

kuula, elina Fm matematiikka

kähkönen, kaija FL englanti; 9b:n luokanohjaaja

Lehtivaara, riitta Liisa km, opo oppilaanohjaus

Lumiaho, päivi Litm, 
opo liikunta, terveystieto; 8e:n luokanohjaaja

maaniemi, marja Fm äidinkieli ja kirjallisuus; 9e:n luokanohjaaja
ma. 1.8.2010-31.7.2016

muilu, helena FL fysiikka, kemia; yläkoulun ja lukion vararehtori;
8a:n luokanohjaaja

murtorinne, annamari Ft, km, 
pko äidinkieli ja kirjallisuus; yläkoulun rehtori

murtorinne, tuuli Fk äidinkieli ja kirjallisuus

mutikainen, Jouni Litm, 
opo liikunta, oppilaanohjaus

mäki-paavola, mari Fm äidinkieli ja kirjallisuus; iia:n ryhmänohjaaja

nevanpää, tom Fm fysiikka, kemia; 9c:n luokanohjaaja
ma. 1.8.2010 - 31.7.2016

nukarinen, kaija Fm äidinkieli ja kirjallisuus

ojala, solja Fm biologia, maantieto

parkkinen, pekka Fk kemia, fysiikka, 7d:n luokanohjaaja

peltokorpi, päiviö Fk matematiikka, tietotekniikka

pietiläinen, rauno Fk matematiikka

pollari, pirjo FL englanti; 7a:n ryhmänohjaaja

pöntinen, kari Fk historia ja yhteiskuntaoppi, taloustieto, 
elämänkatsomustieto, filosofia

rossi, Leea Fm englanti, ranska; 8b:n luokaohjaaja

soininen, päivi Fm äidinkieli ja kirjallisuus; 7e:n luokanohjaaja
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sorajoki, sari km kotitalous

suutarinen, sakari kt, FL
historia ja yhteiskuntaoppi, taloustieto, lakitieto
tv. 8.8.2011 - 31.7.2012
ma. Lempinen, Jyrki, Fm

säämänen-huotari, Leena Fm biologia, maantieto; iiid:n ryhmänohjaaja

vaaherkumpu, kaisa Fm ruotsi; 8f:n luokanohjaaja

välimaa, pia Litm
liikunta, terveystieto
tv. 1.8.2011 - 31.7.2012
ma. kääpä, mari, km; iC:n ryhmänohjaaja

Weijo, inka Fm fysiikka, tietotekniikka; iid:n ryhmänohjaaja

Tuntiopettajat

eskelinen, satu Litm liikunta, terveystieto

Gröhn, matti Fm

matematiikka 
11.8. - 8.11.2011 (sivutoiminen)
9.11. - 22.12.2011
2.1. - 1.6.2012 (sivutoiminen)

hassinen, niina huk ruotsi
26.3. - 1.6.2012

Laine, Jari Litm liikunta, terveystieto; iiC:n ryhmänohjaaja

Lipponen, tarja km, eo erityisopetus

marjomäki, heikki ytL historia ja yhteiskuntaoppi, elämänkatsomustieto, 
filosofia

mouhu, heidi Fm uskonto, psykologia; iiB:n ryhmänohjaaja

mustikkamaa, sini uskonto
9.1. - 1.6.2012 (sivutoiminen)
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pihko, rebekka Fm
ruotsi; 7f:n luokanohjaaja
11.8. - 31.10.2011 (sivutoiminen)
1.11.2011 - 31.7.2012

ristaniemi, heli kotitalous
17.2. - 1.6.2012 (sivutoiminen)

sassali, marjo huk historia ja yhteiskuntaoppi (sivutoiminen)

savela, Jarmo Fk ilmaisutaito, englanti
1.10. - 22.12.2011, 16.1. - 1.6.2012 (sivutoiminen)

tallgren, heidi Fm biologia ja maantiede

torkkola, kimmo Fm kemia, matematiikka, fysiikka; 7c:n luokanohjaaja

viitanen, elina etm, km kotitalous
1.1. - 31.7.2011
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muu henkilökunta

Alakoulu

etelämäki, Jenni koulunkäyntiavustaja

nissinen, heli yo-datanomi toimistosihteeri, alakoulun kanslia
ma. 6.2. - 31.8.2012

pohjanheimo, kaisa yo-merkonomi osastosihteeri, alakoulun kanslia
tv. 10.8.2011 - 31.8.2012

puurtinen, niina kouluavustaja
29.8.2011 - 23.3.2012

tuominen, sauli virastomestari

ylä-himanka, annette kouluavustaja
24.10.2011 - 30.3.2012

Yhteiset

honkonen, henri mediatekniikan harjoittelija
16.4. - 16.9.2012

hänninen, Jarkko tradenomi atk-suunnittelija

Lauttaanaho, anne kirjastosihteeri

Lind, Jorma laboratoriomestari

kilpeläinen, tuija psL koulupsykologi

myllymäki, eero mediatekniikan harjoittelija
1.4. - 30.9.2011

saariaho, iiro virastomestari 
ma. 9.1. - 22.4.2012 ja 2.5. - 30.6.2012

tikkunen, paavo tekninen avustaja

Yläkoulu ja lukio

kiimalainen, henna ytm toimistosihteeri

nyman, esa virastomestari

riikonen, raili merkonomi toimistosihteeri, yläkoulun kanslia

salmenkivi, marjo yo-merkonomi osastosihteeri, johtavan rehtorin sihteeri

varis, anneli toimistosihteeri, lukion kanslia
1.8. - 31.8.2011
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kouluruokailu

ruokaloiden ylläpitäjänä on ollut 
sonaatti oy.

oppilasruokala amanda:

manninen, hilkka, 
apulaisravintolapäällikkö

pohjonen, tiia, 
ravintolatyöntekijä

oppilasruokala muonatupa:

kauppi, Jenni, ravintolapäällikkö
huutonen, mirja, kassa-tarjoilija
Leppänen, tarja, kokki
paananen tiina, kokki

siiVous

kummankin koulutalon siivouksesta on 
huolehtinut iss siivouspalvelut oy.

terVeydenhuolto

oppilaiden terveydenhuollosta on vastannut 
Jyväskylän kaupunki:

kohonen, eeva-riitta, terveydenhoitaja,  
alakoulu, 1.1.2012 alkaen.

Lappalainen, kristiina, 
terveydenhoitaja, alakoulu, 31.12.2011 alkaen

näätsaari, maija, koulukuraattori, 
7.3.2011 alkaen

saarela, hannele, terveydenhoitaja, 
yläkoulu ja lukio

hakio, sinikka, vastuuhammaslääkäri
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PysyVäT 
TOimiKUNNaT ja 
TyöryhmäT

ruokalatoimikunta

oppilashuoltoon kuuluvan ruokahuollon 
kehittämistä varten normaalikoululla on 

koko koulun yhteinen ruokalatoimikunta. se 
on yhteydenpitoelin koulun tiloissa toimivien 
ruokaloiden käyttäjien ja ruokalanpitäjän 
sonaatti oy:n välillä. ruokalatoimikunta 
seuraa ruokailun toimivuutta, ruoan laatua 
ja riittävyyttä, kerää palautetta ja hyväksyy 
lukukausittaiset ruokalistat. kouluruokailusta 
pyritään tekemään oppilaille ja opiskelijoille 
miellyttävä ja jaksamista tukeva taukohetki 
opintojen lomassa.

alakoulun ruokalan amandan ja yläkoulun ja 
lukion ruokalan muonatuvan ruokapalveluun 
on oltu yleisesti hyvin tyytyväisiä. ruoan laatu 
ja monipuolisuus on ollut perusopetuksen 
oppilaiden ja lukion opiskelijoiden mielestä 
hyvä. myös koulun henkilökunta on ollut hyvin 
tyytyväinen kouluruoan laatuun. kiitosta saivat 
erityisesti tarjonnan monipuolisuus, leipävali-
koima ja hyvä palvelu.

ruokalatoimikuntaan ovat kuuluneet oppi-
laiden edustajina alakoulusta Jussi rintala 
ja Jenny niemitalo, yläkoulusta sarita Laine  
(emma oksanen), lukiosta riku hiltunen 
(mikko nieminen) ja krista valli (elias hof-
fren), opettajien edustajina alakoulusta unto 
Luukkonen (kaisa sipilä), yläkoulusta paula 
rauniaho (olli-pekka salo) ja lukiosta heidi 
mouhu (solja ojala) ja vanhempien edustaja-
na johtokunnan varajäsen veli-pekka rossi 
(anne kilpeläinen) sekä terveydenhoitajat 
hannele saarela, kristiina Lappalainen ja ee-
va-riitta kohonen ja ruokaloiden henkilökunta. 
kokouksiin on osallistunut myös sonaatti oy:n 
toimitusjohtaja arto maijala. puheenjohtajana 
on toiminut koulun johtava rehtori.

sekä alakoulun että yläkoulun ja lukion välitun-
tikahviot ovat edelleen olleet hyvin suosittuja 
monipuolisen välipalatarjonnan ja tuoreiden 
leivonnaisten ansiosta. kahvioiden palveluja 
ovat käyttäneet oppilaiden ja opiskelijoiden li-

säksi koulun henkilökunta ja koululla vierailleet 
kotimaiset ja ulkomaiset vieraat.

oPPilashuoltoryhmät

koulussamme toimii kaksi moniammatil-
lista oppilashuoltoryhmää. vuosiluokilla 

1–6 ryhmiin kuuluvat erityisopettajat, rehtori, 
koulupsykologi ja terveydenhoitaja. vuosi-
luokilla 7–9 ja lukiossa ryhmää täydentävät 
opinto-ohjaajat. perusopetuksen kokouksissa 
on ollut mukana myös koulukuraattori, joka 
työskentelee koululla muutamia tunteja vii-
kossa. tarpeen mukaan kokouksiin osallistuu 
opettajia tai vanhempia. ryhmät ovat kokoon-
tuneet kuukausittain ja kokousten välillä myös 
pienemmällä kokoonpanolla.

ryhmien kokouksissa on pohdittu oppilaiden 
hyvinvointia, erityisen tuen tarpeita ja keinoja 
erityisen tuen järjestämiseen. yksittäisten 
oppilaiden asioita on käsitelty silloin, kun 
niiden hoitamiseen on tarvittu moniammatil-
lista yhteistyötä. vuoden aikana on työstetty 
perusopetuksen uutta lainsäädäntöä oppilas-
huoltotyötä koskien. sen myötä oppilashuol-
toryhmän toimintakäytänteitä on uudistettu. 
monien yläkoulun luokkien kanssa on pidetty 
koko luokan opettajia koskevia tapaamisia, 
joissa käytiin läpi luokan tilannetta. 

terveydenhoitajat ovat tavanneet kaikki pe-
rusopetuksen vuosiluokkien oppilaat. Lukion 
ensimmäisen vuosiluokan opiskelijoille terve-
ydenhoitaja on tehnyt terveyskyselyn ja tavan-
nut kaikki lukion toisen vuosiluokan opiskelijat. 
Lukiossa kutsuntaiässä oleville opiskelijoille on 
tehty myös puolustusvoimien kutsuntatarkas-
tukset. yläkoulun terveydenhoitaja huolehtii 
myös ehkäisyyn ja perhesuunnitteluun liittyvis-
tä asioista. hän on kouluttautunut vuoden aika-
na seksuaalineuvojaksi. koululääkäri on ollut 
tänä vuonna käytettävissä vain satunnaisesti. 

koulupsykologi ja terveydenhoitaja ovat 
haastatelleet kaikki muista kouluista tul-
leet seitsemäsluokkalaiset syksyn alussa. 
koulupsykologi ja terveydenhoitaja ovat 
käyneet kertomassa oppilashuollon työstä 
seitsemänsissä luokissa ja lukion ensim-
mäisellä vuosikurssilla. kuudesluokkalaisten 
yläkouluun siirtymisestä on pidetty erilliset 
siirtopalaverit ennakoimalla erityisopetuksen 
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 tarpeita ja muita mahdollisia toimenpiteitä.

tulevien ekaluokkalaisten asioita pohjustettiin 
yhdessä päiväkotien kanssa. Lisäksi koulu-
psykologi kertoi koulun aloitukseen liittyvistä 
haasteista tulevien ekaluokkalaisten vanhem-
painillassa ja huolehti syksyllä ekaluokkaisten 
lähtötasotehtävistä yhdessä erityisopettajien 
kanssa. yläkoulun terveydenhoitaja osallistui 
kuudensien luokkien vanhemmille järjestet-
tyyn nuotta-iltaan ja seitsemänsien luokkien 
vanhemmille tarkoitettuun murrosikää käsit-
televään verkko-iltaan.    

yläkoulun terveydenhoitaja ja koulupsykologi 
osallistuivat lukioiden oppilashuollon kehit-
tämishankkeen koulutustilaisuuksiin sekä 
tukinaisen yhteistyöpalavereihin. yhteistyötä 
jatkettiin nuorten liikkuvan psykiatrisen avo-
huollon konsultaatioryhmä kolikon kanssa. 
  
yhteistyö okL:n kanssa jatkui mm. oppilas-
huollon vuosittaisella luennolla. koulun omaa 
oppilashuoltotyötä kehitettiin kahtena eri 

iltapäivänä kevään aikana. Lisäksi oppilas-
huollon henkilöt osallistuivat erilaisiin yhdessä 
sovittuihin koulutuksiin. 

kriisiryhmä

koko koulun yhteisen kriisiryhmän tavoittee-
na on kehittää koulun valmiuksia henkisten 

kriisien varalle. tällaisia ovat esimerkiksi 
vakava onnettomuus, väkivalta tai fyysisen 
vahingoittumisen uhka ja oppilaan tai koulun 
henkilökunnan jäsenen vakava sairastuminen 
tai kuolema. kriisit muuttavat tuttua ja turvallis-
ta elämää, koska ne tuovat tullessaan paljon 
tuskaa ja epävarmuutta. on tärkeää, että 
kouluyhteisöön suoraan tai välillisesti liittyvien 
kriisien käsittelyyn on laadittu toimintamalleja, 
joita voidaan tarvittaessa nopeasti soveltaa 
käytäntöön. kriisiryhmän vetäjänä toimii 
koulupsykologi. ryhmään kuuluvat lisäksi 
terveydenhoitajat, rehtorit, opettajia kaikilta 
kouluasteilta ja koulun muuta henkilökuntaa.  
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tieto- Ja Viestintätekniikan kehittämisryhmät

koulumme tietostrategian kehittämistä ja 
sen toteuttamista varten koulussamme 

toimii kolme tieto- ja viestintätekniikan kehit-
tämisryhmää. normaalikoulun tvt-kehittä-
misryhmä käsittelee koko koulua koskevia 
tvt-asioita.  ryhmän jäseniä ovat pj. päiviö 
peltokorpi, markus Leppiniemi, helena muilu,  
ilpo ollikainen, pekka ruuskanen ja Jarkko 
hänninen. alakoulun 1–6 tvt-kehittämisryh-
mä käsittelee perusopetuksen 1–6 tiloja ja 
toimintoja koskevia asioita.  ryhmän jäseniä 
ovat pj. markus Leppiniemi anna Laukkarinen, 
ilpo ollikainen ja Jarkko hänninen. yläkoulun 
7–9 ja lukion tvt-kehittämisryhmä käsittelee 
perusopetuksen 7–9 ja lukion tiloja ja toimin-
toja koskevia asioita. ryhmän jäseniä ovat 
pj. päiviö peltokorpi, päivi Lumiaho, helena 
muilu, marja kemppinen, marika paavolainen, 
pekka ruuskanen, marjo salmenkivi, mikko 
hakanen, Leena säämänen-huotari ja Jarkko 
hänninen.

tvt-järjestelmämme ylläpito ja kehittäminen 
on sujunut strategiamme mukaisesti.  ylä-
koulun ja lukion kiinteistön vanhentuneen 
verkkokaapeloinnin perusparannustyö on 
edennyt thk:n suunnitelmien pohjalta  tarjo-
usvaiheeseen.  kiinteistöyhtiö on hyväksynyt 
hankkeen toteutettavaksi ja loppukevään 
aikana neuvotellaan vielä rahoituksesta. ta-
voitteena on, että työt käynnistyisivät alkavana 
kesänä ja valmistuisivat vuoden 2012 aikana. 
tällöin koko yläkoulun ja lukion kiinteistö saisi 
ajantasaisen kiinteän verkkokaapeloinnin  ja 
lisäksi koko kiinteistön kattavan langattoman 
verkon. alakoulun puolella kiinteä verkko on 
hyvässä kunnossa ja myös sinne rakennetaan 
kuluvan vuoden aikana koko kiinteistön kattava 
langaton verkko thk:n  suunnittelun pohjalta. 
näillä uudistuksilla tietotekniikan opetuskäyt-
töä voidaan jatkossa kehittää joustavasti 
liikuteltavien laitteiden suuntaan ja samalla 
oppilaiden ja harjoittelijoiden omien laitteiden 
käyttö koulussamme helpottuu.

Lukuvuoden aikana saatiin lähes kaikille 
yläkoulun ja lukion opettajille kannettavat 
tietokoneet henkilökohtaiseen käyttöön ja 
seuraavan lukuvuoden alussa kannettavat 
pitäisi olla kaikilla päätoimisilla yläkoulun ja 
lukion opettajilla. tämä mahdollistaa käyttö-

kulttuurin muutoksen, jonka toivomme lisää-
vän ja monipuolistavan tvt:n opetuskäyttöä 
koulussamme. verkkoremontin valmistuessa 
yksittäiset luokkakoneet poistetaan ja opettajat 
käyttävät kannettavia koneitaan joustavasti 
langattomassa verkossa opetuksessa ja 
muussa työskentelyssään. 

koko koulun opettajakunnalle ja muulle 
henkilöstölle  on järjestetty runsaasti tvt:n 
opetuskäytön koulutusta. koulutus on toteu-
tettu enorssin osaava-hankkeen puitteissa 
ja pääosin hankerahoituksella. koulutushanke 
jatkuu tulevalla syyslukukaudella ja koko 
opettajakunta aloittaa lukuvuoden yhteisellä 
kokonaisella koulutuspäivällä 13.8. ja tämän 
koulutuspäivän teemana on sosiaalisen me-
dian käyttö opetuksessa. koulutuspäivämme 
pääluennoitsijaksi on lupautunut valtakunnan 
johtaviin tvt-asiantuntijoihin kuuluva petteri 
Järvinen.

tietostrategiaan ja koulumme atk-järjestel-
mään voi tutustua koulumme www-sivuilla 
osoitteessa http://www.norssi.jyu.fi.
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KOUlUN EDUsTUs 
halliNTOElimissä
ylioPistokollegio

yliopistokollegion jäsenenä on toiminut johta-
va rehtori pekka ruuskanen.

tiedekuntaneuVosto

kasvatustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneu-
vostossa on varsinaisena jäsenenä toiminut 
lukion rehtori kirsti koski. varajäseninä ovat 
olleet johtava rehtori pekka ruuskanen, leh-
torit mikko hakanen ja sari keinonen.

normaalikoulua koskevien asioiden valmis-
telusta tiedekunnalle on vastannut johtava 
rehtori pekka ruuskanen.

tiedekunnan Johtoryhmä

Johtava rehtori pekka ruuskanen on ollut 
kasvatustieteiden tiedekunnan johtoryhmän 
jäsenenä.

oPettaJakoulutuksen 
työryhmät

opetusharjoittelun kehittämistoimikuntiin 
ovat koulun edustajina kuuluneet lukion reh-
tori kirsti koski ja alakoulun rehtori markus 
Leppiniemi.

kasvatus- sekä liikunta- ja terveystieteiden tie-
dekuntien nimeämään liikunnan ja terveystie-
don aineenopettajakoulutusta koordinoivaan 
työryhmään on nimetty lehtorit Jouni koponen 
ja Jari Laine.

oPettaJankoulutus-
laitoksen oPiskeliJaValin-
tatoimikunnat

Luokanopettajien koulutuksen valintatoimikun-
nassa on toiminut lehtori marita kontoniemi.

aineenopettajien koulutuksen valintatoimi-
kunnassa, joka valitsee opiskelijat opettajan 
pedagogisiin opintoihin, ovat koulun edus-
tajina olleet lukion rehtori kirsti koski sekä 
lehtori kaija nukarinen. koulun lehtorit ovat 
osallistuneet soveltuvuuskokeiden käytännön 
toteutukseen sekä opettajankoulutuslaitoksen 
että ainelaitosten valinnoissa.

opinto-ohjaajien koulutuslinjan valintatoimi-
kuntaan kuuluu lehtori riitta Liisa Lehtivaara, 
varajäsenenä lehtori hanna helminen.

opinto-ohjaajat osallistuvat valintakokeiden 
käytännön toteutukseen.

Jäsenyyksiä 
asiantuntiJaryhmissä

Lehtori kaija nukarinen on Jyväskylän yli-
opiston suomen kielen lautakunnan jäsen ja 
annamari murtorinne varajäsen.
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OPPilaslUETTElOT

PerusoPetus, Vuosiluokat 1–6

1a, luokanopettaja Pirjo Tikkanen

alén Leo
harjula iiris
kari peppi
karvo niilo
kauppinen konsta
kemppainen erika
kivistö Leo

Leppäniemi Julius
Lyyra nana
matikainen aini
niskanen Joona
nurmi sini
salmensaari miro
salo tuovi

salovaara oona
siitonen neela
valkhovskyi daniel
vanhanen viivi
vauranto viivi

1b, luokanopettaja Mari Kyllönen

damljanovic daniel
eskelinen Lauri
hirvonen Jesse
kallioniemi isla
koivula hugo
marjakoski maija
myllys aava
mäkinen Johannes

niskanen väinö
ojala aino
ojala noora
osara eeva
paananen anni-Lotta
romo iiris
saari Julia
sarkkinen sanni

taavitsainen patrik
teerijoki mimosa
tölli tuuni
vastamäki maija
vesanen matias
vesanen matleena

aarrejoki annika
ekman Luukas
Fiessinger adeline
kangasniemi ada
koskinen oliver
kumpulainen elli
Laine aarni

malste martta
manninen Benjamin
mäkinen anna
numminen kiia
paakkari oona
peltola netta
pilkkakangas nikke

rintala mikko
ruotsalainen aapo
sahikallio seela
saresma iiris
seppänen Lauri
ässämäki toni

1c, luokanopettaja  Tanja Mäenpää
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hakkarainen saana
hintikka viivi
huhtala nicki
isomöttönen onni
itkonen Joel
Järvinen roni
kannela siiri
karvinen tuomas

kiuru sisu
Laiho Juho
Liljavirta Linda
Lusua Lassi
mononen emilia
Najafi Shirin
pohjonen ville
salmijärvi valtteri

teppola helmi
tiihonen tatu
viljavainio veera
äijänen enna

artimo maria
ervasti vili
hemmola ellen-maria
hujala nestori
Jokikallas senni
Judin vilma
koivisto maisa

korhonen Bertta
Lundell miro
mutka konsta
niemi Jere
ohra-aho okko
pakkanen anni
pienimäki tiina

piik Joona
pulkkinen Jere
rahkonen iiro
sipponen roope
valjakka elias
vastamäki Janne

heino arttu
hirvonen emma
holmberg vilma
karvo konsta
kasanen nico
kekäläinen ellamaria
kinnunen paavo

Laine ilmi
Lausanto Leevi
manninen emil
nikkilä vilma
numminen maria
nurminen daniel
nyman elsa

penttinen väinö
salila aapeli
sorri sara
toikka Joonas
toivonen enni

hakkarainen paavo
hankama aimo
helin Joona
Jokinen noora
karonen atte
kasurinen henriette
keilamaa aapeli
kettunen eetu

kupari niklas
Lappivaara siru
Lohvansuu anton
neittaanmäki amanda
nättinen Janette
osara ella
paananen santeri
palokangas peppi

parviainen miska
pasanen Joel
salmensaari patrik
salminen eevert
sarkkinen Jonni
vasarainen minttu
ässämäki tuukka

kangasniemi emil
kaukua ukko
kurjenniemi kare
Lahtinen samuli
Laine nooa
Laine pirpa

Linden alli
Loukiala Sofia
Luhtanen Jasmin
Luhtaniemi ida-maria
makudera miika
maukonen taru

miettinen onni
mikkonen Lauri
mähönen kaapo
paananen aino-elina
pelkonen aleksi
pullinen emmi

2a, luokanopettaja  Kaisa Sipilä

2b, luokanopettaja  Juha Saariaho

2c, luokanopettaja Anna-Mari Kyyrä

3a, luokanopettaja Paula Ojala

3b, luokanopettaja Marita Kontoniemi
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remes kaapo
tiihonen noora
valkonen elmeri
vehkala atte
vehkala veeti

alanko aili
damljanovic nina
hyvönen ville
Jokinen saana
Jurvanen mirko
Järvinen Bertta
kautto karin
Laakso olivia

malvela maisa
miettunen helmi
mustonen Jerry
niemi ilse
niskanen veikko
peltonen marius
pyyhtinen aapo
pyyhtinen veikko

romo matias
saari elias
suvala ville
taivassalo mikael
tuohimetsä aino
vainio taneli

3c, luokanopettaja Marja Hannula

Barkman smilla
ervasti rasmus
hakkarainen Leevi
hirsilä arttu
kinnunen pietari
kiuru selma
Laakkonen Joonatan

Laakso oskari
Lahti konsta
Laine ronja
Leppänen noora
mustonen oskar
rantanen saila
saaranen vili

salmijärvi outi
savolainen Juhani
silen matias
viinikainen venka
ylätalo Julius

4a, luokanopettaja Jouni Kuusisto

ahonen valtteri
artimo matti
haatainen roosa
heikkinen otto
kauppinen pinja
koivisto manu
kontro kerttu
koskinen riina

Laiho anni
Laine ilona
Liimatainen ronja
Liuha kaapo
makudera Jesper
mervola riikka
mikkonen kai
pitkänen Jalmari

poikonen iivari
pulkkinen kare
räsänen pauli
salila helmiina
seuri Juuso
syvälahti olivia

4b, luokanopettaja Sanna Pakarinen

halmu albert
heimonen melina
ikkala antti
kolu ville
köykkä eetu
Laakso Sofia
Lavonen saara

Liljavirta Lotta
mutka inka
neittaanmäki artturi
paananen verneri
peltonen maisa
pietikäinen Jaana
rantanen Jasper

rintala Lotta
ristikankare ilari
sirkka paul
tabell valtteri
takanen markus
torkkola Laura

4c, luokanopettaja Anne Streng
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Bärlund Junnu
harjula inka
huotari Jere
isomäki Joel
kautto iida
kekkonen Lauri
kettunen atte
kiràly eerik

korhonen marianna
korhonen olga
Lampinen helmi
Lappalainen Lassi
Luhtanen Leila
Luhtaniemi elias
marttinen kiia
oittinen emma

penttinen eero
salmensaari maria
sjöblom elina
toivonen hanna
tuuri sampo
vainio viljami
valtonen Lassi

5a, luokanopettaja Juhani Rahela

Flander hiski
hietamäki maaria
Jaakkola Lotta
Jakonen mitja
Juntunen okko
kalaja simeoni
kravt emilia
Lampinen milja

Lehtonen rebecca
malvela eetu
mikkonen ulla
mynttinen Juho
mäenpää aatu
mäenpää Jenna
parkkinen Johannes
parviainen pekka

piesanen milja
pihlajamäki essi
rintala Jussi
salo eeli
suokas helmi
vastamäki mimmi
viinikainen veeramaria

5b, luokanopettaja Maarit Kerimaa

huttunen elias
huttunen ellen
hämäläinen mikko
kangaskorpi tobias
koivula eetu
kontro anni
korpinen vera
kuikka viola

Laine ahti
Lepistö rasmus
Lintu oliver
Liuha Joona
mankki Leena
maukonen siru
pakkanen Joel
poutamo siiri

remes kalle
reuna noora
salmi Jussi-petteri
sarkkinen Juuso
savolainen anniina
seppänen niilo
taavitsainen sara
vääräniemi Joel

5c, luokanopettaja Ilpo Ollikainen
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hakkarainen aleksi
ikkala Leo
ilmonen pentti-oskari
Jakonen verna
Joutsensalo hertta
Jylhä ella
karjaluoto sebastian
keilamaa akseli

Laiho Jaakko
Lehikoinen niklas
Leppänen emilia
Leskinen Leo
niemi ilmari
nurminen alexandra
pienimäki annika
poutiainen veera

pylvänäinen rene
rantanen kia
salmikangas tapani
salminen aaron
savolainen daniel
valtonen peppi
Willberg viljami

6a, luokanopettaja Tarja Tähkänen

aumo anselmi
hangasjärvi topias
Jurvanen miska
karonen eetu
Lehtola robert
mehtovuori oliver
mervola tuomas
mikkonen kalle

nieminen tiia
niemitalo Jenny
nyman oona
pylvänäinen kristian
rahkonen asta
räsänen emma
salila iivari
salmikangas santeri

salo viivi
salonsaari tea
sirkka Laura
taavitsainen santeri
valkonen oskari
vuorela Juuso
vuorimaa viivi

6b, luokanopettaja Henna Suomi

hoffman veikko
Jokinen inka
Juoperi Jussi
kierros erika
kotikoski Juho
kotikoski suvi
Laine mette
Lappalainen paula

Liinamo Jaakko
manninen Joel
parkkinen essi
parkkola tomas
pullinen anni
rattul artur
rautjärvi einar
remes alpo

rossi Benjamin
saari samu
savela victor
siekkinen miro
torkkola eero
vertanen Jere

6c, luokanopettaja Eero Hiltunen



OPPILASLUETTELOT

23

PerusoPetus, Vuosiluokat 7–9

Bergqvist milla
Björn hanna
karjalainen karoliina
karjalainen katariina
Lappalainen matias
Laurinaho Joni
Liikka saku

makkonen emma
matikainen soile
myllylä eedit
nirkkonen hertta
ollikainen Juuso
pesonen antti
pilkkakangas pipsa

raatikainen Joel
salonen aurora
salonen erika
teriö miro
torkki otto
österlund tatu
österlund tea

7a, luokanohjaaja Pirjo Pollari

andersson Casper
asanok nana
Bärlund Joel
eronen aku
hankama milo
hanslian Lydia
Järventausta Julia

kananen annastiina
koskinen annina
Lappalainen topi
Luhtaniemi aleksis
mäenpää eetu
mäkelä ella
oksanen emma

olkinuora tatu
puutio maria
rosti Juuso
saariniemi sara
salmijärvi anita
vääräniemi elias

7b, luokanohjaaja Aapo Halonen

haataja sandra
harlamow eetu
heikkinen vertti
huotari iina
häkkinen nadja 1)
hämäläinen mikael
kaistinen anni

kalaja severi
kananen roope
kauppinen niko
kauranen Jonna
koivisto niilo
Lampinen oona
Leppisaari milla

rajaniemi mari
slyadneva daria
takala elias
toofan noyan
tuliharju aura 2)
ässämäki tatu

7c, luokanohjaaja Kimmo Torkkola

1) eronnut koulusta 17.2.2012
2) eronnut koulusta 8.1.2012

alanko Juha
hakala anna 1)
hedman daniel 2)
kalho maija
koskinen nora
Leini Wilma
Limingoja Leevi

nivala Laura
oittinen tanja
ojala Fanni
paananen antton
pellinen marianna
pölkki helmi
rantala kalle

rautio alex
riihinen aamos
roine pietari
savolainen nooa
vastamäki vilma

7d, luokanohjaaja Pekka Parkkinen

1) eronnut koulusta 17.2.2012
2) eronnut koulusta 8.1.2012
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7e, luokanohjaaja Päivi Soininen

Bärlund Juuso
helste anni
hietamäki samuli
hyvönen iiro
iloniemi timi
kaipainen heta
kallio ella

koskinen Lilli
koskinen valtteri
matilainen Joonas
peltonen miska
pentti sonja
Petäjäjärvi Henna-Sofia
peuhkuri oona

poikonen anna
ristikankare iiro
ruuskanen Jaakko
salomaa alina
vainio akseli
vainio anni
varjonen Jessica

8a, luokanohjaaja Helena Muilu

abdul salim hamed 
doh htawnei 
ervasti roope
halmu anastasia
helenius mikko
hovikoski Julius
kekäläinen erkka

király kaarle
koistinen marika
Liimatainen helmiina
Liimatainen oona
Lyytinen Laura
malinen aino
malytchev niko

parkkola Lotta
ruuskanen arttu
salmikangas anna
savolainen aaron
savolainen nina
tiihonen emma

8b, luokanohjaaja Leea Rossi

aalto else
asanok thanrak
aumo alex
Barkman ville
enqvist pekka
Gerovoi samuel
ilmonen mikko

ilvespää tomi
ishiyama sakurako
Jalkanen anni
Järvinen piritta
kinnunen Juho
koljander magnus
Launiainen vertti

metsälä pinja
mikkonen Justus
rasehorn elsa
ruuskanen katri
salo kaisa
virta veera

8c, luokanohjaaja Maarit Ilola

heikkinen inari
hettula susanna
holma eemil
hongisto netta
huuska sara
Jaarte miron
keränen Julia

kettunen aku
koponen suvi 1)
Lahtinen Julia
Lehto eemil
miettunen pyry
raatikainen nenna
salmi tuomas

salminen alex
salminen oscar
sihvonen inka
sintonen aili
uotila Lotta
virenius ida

1) eronnut koulusta 23.9.2011
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8d, luokanohjaaja Kerttu Korhonen

ala-kojola arita
edwards Fanny
halme Lauri
kakko arsi
karlsson karoliina 1)
kurki mikael
Laine sarita

Lampinen eemeli
markkanen armi
nevalainen max
nurminen niklas
palviainen ella
park daye
pesonen Jesse

piesanen Lotta
rahikainen tatu
sensio kaaperi
seppälä Joel 2)
syrjänen pyry
viljanen nenna

1) 3.10.2011 alkaen
2) 29.8.2011–23.3.2012

8e, luokanohjaaja Päivi Lumiaho

aho verna
eerola pinja
hakamäki aapo
ikonen mirkka
Jokinen Jani
kalpio kalle
Linnavirta tommi

Lintu olli
matilainen sonja
Najafi Näsrin
nurmenniemi Julius
nygård nelli
nyman ada
nyman Leia

rahkonen aura
salmi elina
siili Jasmin
suortamo sannakaisa
taivassalo mikko
vuori kalle

8f, luokanohjaaja Kaisa Vaaherkumpu

erejärvi petri
haapsalo ida
hiekkala karita
huttunen Joona
hyttinen mikko
karjaluoto nina
kokko kaisa-marja

muhli anna
nordling matti
nättinen Julius
ollila emilia
pakkanen kanerva
pohjola ilona
pylvänäinen sara

saari santeri
timonen veeka
torkkola sara
vesalainen vili
vesterinen ville
viinikka veeti
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9a, luokanohjaaja Jouni Koponen

ahtiainen Janina
alanko mikael
eklund tuomas
Geier silvia
hämäläinen Jeremias
kauranen Juuli
keilamaa Lassi

kettunen anna
könönen Christa
Laukka miko
mutanen erik
nieminen Leevi
rautjärvi eevi
ronkainen sara

talvinen emilia
tammilehto Lasse
tammilehto olli
taskinen ville
toofan halako
tuohimetsä topi

9b, luokanohjaaja Kaija Kähkönen

elomaa hanna
erejärvi Laura
Flander eikka
hoikka henri
hämäläinen eeli
kaartinen aura
kaartinen viivi

kelly Joel
kokkonen aura
kujala tomi
Lahtinen aleksi
Lohikoski roni
Lummelahti saara
mankonen mikko

pesonen heikki
ruuska Juuso
salminen Jenna
särkkä kalle
väisänen kasperi

9c, luokanohjaaja Tom Nevanpää

Fuchs ilta
hanslian Fabian
heisto reetta
holm essi
iiliäinen tiia
ilmanen kukka-maria
Juntunen hilla

kivimäki rosa
koskinen atte
kravt monika
könkkölä mikko
Luoma ilpo
melentyev nikita
mustonen ruben

mäkelä vilma
penttinen maria
petäjäjärvi erika
savolainen viivi
sedletskiy nikita
sirkka Laura

9d, luokanohjaaja Marika Paavilainen

ahonen Jere
heiskanen viyada
Jaarte rebekka
Joutsalainen soila
Järvinen sonja
keränen kerttu
Lahdenperä amanda

Lakka matleena
Leinonkoski aleksi
Leppiniemi Sofie
Leppänen mia
makkonen Wilma
mustonen esa
mykkänen atte

pakkanen vivian
petäjäjärvi henrika
rossi henri
ruokonen Juho
torvinen aino
viljakainen Waltteri

9e, luokanohjaaja Marja Maaniemi

hankama saara
häkkinen voitto
hänninen annika
Joutsimäki karel
Junkala Jiri
kalaja helmi
kierros rebekka

krogerus mariel
Lappalainen erika
Leini renne
malkki meri
nieminen otto
pyyhkälä henri
ruhtinas mika

salmijärvi petri
savolainen asta
savolainen helene
tiainen Joona
torkki säde
varjonen Janita
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lukio

11A, ryhmänohjaaja Paula Raunioaho

aalto salla
aronen Jenni
helenius Lauri
hirvonen pekka
illman pinja
inkeroinen Juuso
Jalava Juulia
kauppinen Laura
kotikoski satu

Lehtonen anna-katriina
Leinonen pauli
Liukkonen iida
merikivi pirkko
mäenpää marianne
parkkonen roosa
pirhonen mesi
puurtinen tuomas
salo rami

salonen aaron
sarasoja maaria
sorajoki elisa
takkunen anna
vertanen sara
viirret katariina
virenius teemu
vornanen henni

11B, ryhmänohjaaja Olli-Pekka Salo

ahonen klaudia
herttala enni
hintikka kai
hintikka krista
hujanen niko
humberg ellinoora
hyttinen maria
Jousmäki Johanna
kerttunen aleksanteri

Leppänen elisa
Lind riina
nygård Linda
pajumäki pauliina
pakkanen Julia
pekkala henna
pesonen Jere
rasehorn akseli
riekkinen viljami

sampio saana
sams selma
snellman henrik
takala Juuso
turunen maria
tyni aleksi
valli krista

11C, ryhmänohjaaja Mari Kääpä

Becquart michelle
Björk Jaakko
hagman emmi
hoffrén Jyri
hokkanen meri
Juoperi santra
karstinen Julia
kauppinen selma
kolari aki

koponen riikka 1)
koskinen eeva
kosonen Juha
kääriäinen okko
Lahti Joel
Lehtonen daniel
markkanen oona-riika
mikkola meri
oksanen noora

paanala roosa
paatelainen matias
pihlavamäki Jatro
puisto tapio
rajalainen ville
saari heidi
tiainen tiina

1) eronnut koulusta 18.4.2012

11D, ryhmänohjaaja Mikko Hakanen

aumo axel
Finni anniina
honkoaho roosa
huisman Jussi
ilmoniemi aaro-oskari
kallio eetu
kalliokoski Laura
kangasaho vilma
keppo stella

Lauritsalo henri
Lehto Jyry
Lobski Leo
Logrén hanna-Liina
Luuri niko
manninen maiju
mikkonen pinja
oksanen erik
piesala ville

piispanen emilia
pylsy ilona
retulainen otso
rossi Juuso
sova eemeli
tavi senja
vilmusenaho visa
vänttinen Werner
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10A, ryhmänohjaaja Mari Mäki-Paavola

aho antti
ahonen tiia
Carp rebecca
dimakides irene 1)
hakala eko
hanhijoki petra
hilden iiris
kaipainen Jenni
kemppainen tiina 2)
kukkonen Julia 3)

Laasanen veera
Lehto taneli
Lohi santeri
naumanen elina 3)
nieminen hanna-kaisa
pakkanen kaisla
peltola ilona
pitkänen aino
rantanen Camilla
salonen kyösti

sarpola Lotta
sokka taisto
takala eetu
tiirikka henrik
vilppunen Joonas
Wilson Laura
virtanen ville

1) vaihto-opiskelijana 1.1. - 2.6.2012
2) eronnut koulusta 15.3.2012
3) normaalikoulussa 11.8.2011 lähtien

10B, ryhmänohjaaja Heidi Mouhu

ahlstrand henrik
Geier anton
heikelä ira-maj
häkkinen onni-pekka
ilola alisa
kokko tiia-elina
kokkonen tatu
Laakso henri
Levijärvi emma

Liimatainen markus
Lintunen Jalmari
Liukko katri 1)
Liuska perttu
myhkyrä toini
myllyniemi anu
nerg essi
nieminen reetta
patourina katri

pellinen ville
piesala essi 2)
salonen heidi
salonvaara henna
sampo tommi
tolvanen Johannes
turkia anne
turunen heidi
tuuri vilma-stina

1) vaihto-opiskelijana lv. 2011 - 2012
2) vaihto-opiskelijana lv. 2011 - 2012

Kuva: Rebecca Carp 
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10C, ryhmänohjaaja Jari Laine

aalto ilja
ahonen ilari
halttunen tiia-mari
hyttinen hannele
Jäntti maija 1) 
kallatsa tero
koivistoinen Joonas
konttinen ilari
korpela Janne

Latvala essi
Laukkanen niko
Liikamaa hanna
muhli ella
myllymäki tessa
nevantaus kreeta
nikula iida
paavola pyry
pitkänen Jonna

poutamo Jaakko
pöntinen kerttu 2) 
rainamo aapo
senttula tuukka
seppälä vertti
tikka riina
vartiainen siiri
vesanen melkker
viinikainen topi

1) vaihto-opiskelijana lv. 2011 - 2012
2) vaihto-opiskelijana 2.9.2011 - 29.1.2012

10D, ryhmänohjaaja Inka Weijo

enqvist taru
hagman eetu
halonen otto 1)
hatia katri
hautanen veera
heikkilä tiina
hiltunen riku
hintikka mari
hoffrén elias

Jauho aarne
Jokinen elias
Järvinen mari
karvonen tarita
koljander monica
korhonen himmi
Lehto annastiina
münster toni
mäkinen tuukka

nieminen mikko
nummelin mira 2)
parikka tommi
poikolainen Janita 3)
ruhtinas aki
saulio Julian
siloma simo-perttu
strandman ville

1) eronnut koulusta 16.8.2011
2) eronnut koulusta 21.7.2011
3) eronnut koulusta 12.8.2011

09A, ryhmänohjaaja Jukka Jokinen

ahlström emilia
arkimaa Laura
dahlberg eemeli
hatzitoliou Jenni
hämäläinen emmi
kalaja sohvi
kingelin Janita
konttinen otso
kupiainen emmi

kyyrä emma
Leppisaari pihla
Luostarinen anna
mäkelä rosa-maria
mäkinen emma
olkinuora ida
ovaska kati
pekkala ville
puttonen ida

rantanen Jasmin
riepponen taina
rinne petriina
salavamäki ida
seppälä atte
setälä viivi 1)
simonen Juho
särkkä emma
tiainen emma-ilona

1) ylioppilas 2.12.2011
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09B, ryhmänohjaaja Aija Kalmbach

eräjärvi anni-mari
heltelä Janica
honkala susanna
ilola risto
immonen kasper
Julkunen sonja
kauppinen titta 1) 
Kinnunen Suvi-Sofia
Laahanen Jonna

Larkkonen ville
Leppiniemi hanna
mainio reetta
mantere inka
peura emilia
piesanen Joona
pirilä sonja
rapo sonja
rossi katariina

rossi merianna
rouvinen tiia
sihvonen harri
sjöblom sinitta
suominen heli
tuhkala viivi
vilkuna aura
ylinen sari

1) eronnut koulusta 27.9.2011

09C, ryhmänohjaaja Jaana Ailinpieti

aalto roope
hakasalo erik
hannula verneri
hatzitoliou anna
heikkilä veera
holma tiuku
Jurvakainen tuukka
kallatsa Jenna
karvonen serina

kärkkäinen katleena
makkonen Johanna
mankki Linda
moilanen pyry
moisio tuomas
natunen elli
niskanen elias
noponen sampo
ojanen Jesse

ollilainen Juho
peltonen Johannes
peltonen krista
piirtola aino 1) 
raasakka annina
reunama miisa
töyrylä tuomas
varsell taru

1) vaihto-opiskelijana lv. 2011 - 2012

09D, ryhmänohjaaja Leena Säämänen-Huotari

asunta pauliina
Flyktman iina
heikkilä Laura
heinonen Joel 1) 
heinänen eero
helén Jere
helminen viktoria
kaipainen aku
kärkkäinen onni

Lahtonen antti
Lehtikangas vilppu
mattila heta
miyara sora 2)
nygård Lotta
peritalo iina
pietiläinen ville
piispanen atte
rajala Jessica

räsänen emmi
saulio pinja
seppälä peppi
tamminen Joonas
tenhu taneli
tirkkonen eero
vainio matias
viinikainen alisa

1) eronnut koulusta 22.8.2011
2) vaihto-opiskelija, Japani, lv. 2011 - 2012
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08A, ryhmänohjaaja Leena Kirsti Koski

aumo satu
Flinkman aleksi
Järvinen Jessica 1)
kierros miska
kulmala Laura 1)
Lahdelma santeri

Latva-kiskola piia 2)
Lehtola Joel 1)
muhos mari
parkkinen henni 1)
ruuskanen Jussi
siloma Juho henri 1)

1) ylioppilas 2.12.2011
2) poissaolevana lv. 2011 - 2012
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KEVäT 2011
riemuylioPPilaat (ylioppilas v.1961)

riemuJen riemuylioPPilaat (ylioppilas v.1951)
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TUNTijaOT

PerusoPetuksen tuntiJako

aine 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. yht.

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

a-kieli - - 2 2 2 2 2 3 3 16

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

matematiikka 3 3 4 4 4 4 3 3 4 32

ympäristö ja luonnontieto 1 2 3 3 - - - - -  9

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

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

terveystieto - - - - - - 1 1 1 3

uskonto/et 1 1 1 2 1 2 1 1 1 11

historia ja yhteiskuntaoppi - - - - 2 2 2 2 3 11

taito- ja 
taideaineet

musiikki 2 2 2 1.5 2 1.5 2 - - 13
kuvataide 2 1.5 2 1.5 2 1.5 1 1 - 11.5
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 - 1 2 3 0/2 0/2 0/2

25 27 28 /32.5 30.7 30.8
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lukion tuntiJako

aine Pakolliset kurssit syventävinä opintoina 
tarjottavat kurssit

äidinkieli 6 2–

kielet

a-kieli 6 2–

B-kieli 5 2–

muut kielet - 16–

matematiikka
Lyhyt oppimäärä 6 2–
pitkä oppimäärä 10 3–

ympäristö- ja 
luonnontieteet

Biologia 2 2–
maantieto 2 2–
Fysiikka 1 7–
kemia 1 3–

katsomusaineet
uskonto/elämän-
katsomustieto 3 2–

Filosofia 1 2–

psykologia 1 4–

historia 4 2–

yhteiskuntaoppi 2 2–

 taideaineet
musiikki 1–2 3–
kuvaamataito 1–2 3–

Liikunta, terveystieto 3 3–

oppilaanohjaus 1 -

yhteensä pakolliset/syventävät 47–51 10

soveltavat kurssit

yhteensä 75
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PErUsOPETUKsEN 
KOUlUVUOsi
oPPimisen Ja 
koulunkäynnin tukeminen

syksyllä 2011 koulumme opetussuunnitel-
ma uudistui oppimisen ja koulunkäynnin 

tukemisen osalta. oppilaan yksilölliset tarpeet 
ja oikea-aikainen tuki nousivat keskeisiksi 
opetuksen järjestämisen periaatteiksi. uu-
distuksen lähtökohtana on se, että oppilaan 
oppimista, kehitystä ja käyttäytymistä pyritään 
tukemaan mahdollisimman varhain.

aiempiin käytänteisiin verrattuna tuen tarvetta 
arvioidaan entistä tietoisemmin ja systemaat-
tisemmin. samalla, kun ratkaistaan oppilaan 
tuen tarve, tarkastellaan myös koulun toimin-
takulttuuria. oppimisessa ja koulunkäynnissä 
ilmeneviin tuen tarpeisiin vastataan opetusta 
eriyttämällä, opettajien yhteistyöllä ja opetus-
ryhmiä joustavasti muuntelemalla. 

Tukemisen kolme vaihetta

oppimisen ja koulunkäynnin tuki jakautuu 
koulussa kolmeen vaiheeseen: yleiseen, 
tehostettuun ja erityiseen tukeen. tuki raken-
netaan opettajien sekä tarvittaessa muiden 
asiantuntijoiden yhteistyönä vuorovaikutuk-
sessa oppilaan ja huoltajien kanssa. ope-
tuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana 
ovat opetusryhmän sekä yksittäisen oppilaan 
vahvuudet ja kehityshaasteet. tuki on jousta-
vaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tarpeen 
mukaan muuttuvaa.

 
Yleistä tukea saavat kaikki koulumme op-
pilaat. opetuksen eriyttäminen on kaikkeen 
opetukseen kuuluva ensisijainen keino ottaa 
huomioon opetusryhmän tarpeet ja oppilaiden 
erilaisuus. opetusta eriyttämällä oppilaille voi-
daan tuottaa sopivia haasteita ja onnistumisen 
kokemuksia sekä tarjota mahdollisuuksia ke-
hittyä ja oppia omien vahvuuksien mukaisesti.

Tehostettua tukea oppilas saa silloin, kun 
yleinen tuki ei riitä. tuki perustuu opettajien 
pedagogiseen arvioon ja se on luonteeltaan 
vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen 
tuki. tehostetun tuen avulla tuetaan suunnitel-
mallisesti oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä. 
tuen tehtävänä on ehkäistä ongelmien kasva-
mista, monimuotoistumista ja kasautumista. 
tehostetussa tuessa oppilaalle laaditaan 
oppimissuunnitelma yhteistyössä oppilaan ja 
huoltajan kanssa.

Erityisen tuen tehtävänä on tarjota oppilaalle 
kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea 
niin, että oppilas voi suorittaa oppivelvollisuu-
tensa ja saa pohjan opintojen jatkamiselle 
peruskoulun jälkeen. 

erityisen tuen antamisesta tehdään hallinto-
päätös, joka perustuu oppilashuoltoryhmän 
kokoamaan pedagogiseen selvitykseen. eri-
tyisen tuen antamiseksi oppilaalle laaditaan 
henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä 
koskeva suunnitelma (hoJks).

Arviointi osana oppimisen ja 
koulunkäynnin tukea

oppimisvaikeudet otetaan huomioon myös 
oppilaan arvioinnissa. tämä koskee myös 
oppilaita, joiden vaikeudet ovat lieviä ja joille ei 
ole tehty erityisen tuen päätöstä. arvioitaessa 
käytetään menetelmiä, joiden avulla oppilas 
kykenee mahdollisimman hyvin osoittamaan 
osaamisensa. arviointipalaute puolestaan 
auttaa oppilasta tunnistamaan omat kehitty-
mistarpeensa. oppilaan oma näkemys omasta 
oppimisestaan ja tuen tarpeesta on tärkeää, 
sillä näin hän oppii tarkastelemaan itseään 
oppijana.

Yhteistyö kotien kanssa 

oppilaan opiskelua tukee myös kodin ja kou-
lun välinen hyvä yhteistyö. koulussamme eri 
tukimuotojen suunnitelmat kirjataan Wilma-
järjestelmään, jolloin ne ovat välittömästi myös 
huoltajien nähtävänä. Järjestelmää käytetään 
myös kodin ja koulun yhtenä viestintäkanava-
na sekä oppilashuoltotyön tukena.
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alakoulu

Alakoulun joulujuhla 22.12.2011

    

tänä lukuvuonna alakoulun joulujuhlaa 
vietettiin oman koulun sylisalissa. koulun 

oppilaat, vanhemmat ja kutsuvieraat oli jaettu 
yleisöksi kahteen juhlanäytökseen, joten var-
sinkin 1. luokkien esiintyjillä oli jännitettävää 
kaksin verroin.  Juhlan teeman inspiraationa 
oli mauri kunnaksen ”12 lahjaa Joulupukille” 
-kirja. meidän joulujuhlassamme lapset miet-
tivät, että kun Joulupukki on koko vuoden uu-
rastanut tonttujen kanssa, jotta me saisimme 
lahjoja, niin onkos kukaan muistanut Joulu-
pukkia? Joulupukkia ei voisi kutsua Jälkkäriin 
leikkimään eikä amandaan syömään, koska 
kaikki lähtisivät joululomalle, joten mitäs sitä 
sitten pukille keksittäisikään?

1a-luokan tonttupartio päätti viedä Joulupukille kaamoksen keskelle lisää valoa ja siinä samalla 
lasten lähettämää tonttupostia.



PERUSOPETUKSEN KOULUVUOSI

37

yhteislaulu ”Joulupukki verraton” jatkoi vielä 
Joulupukin saamien lahjatoiveiden listaa. 

kaiken joulutohinan ja uurastuksen keskellä 
Joulupukinkin on hyvä päästä edes hetkeksi 
rentoutumaan, ja siksipä 1b-luokka päätti lah-
joittaa pukille teatteriliput ”kolme pukkia” -näy-
telmän parhaille paikoille. kaikkien yllätykseksi 
vanhaa klassikkoa oli vähän modernisoitu ja 
näytelmän päähenkilöinä sillalle kopsuttelivat-
kin sahapukki, kolme kilipukkia ja lopuksi itse 
Joulupukki – peikolle kävi tässäkin versiossa 
köpelösti.  
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seuraavaa lahjaa ei kauan tarvinnut miettiä, 
sillä Joulupukin kirjasto- ja tutkimushuoneessa 
oli ihan kaamea sekamelska. ei siellä ollut 
taidettu siivota ainakaan sataan vuoteen, 

Isojen kuoro päätti ilahduttaa Joulupukkia laulamalla ”Jouluterveiset Pohjolasta”. 

joten suursiivous olikin oiva lahja pukille. 1c:n 
tehotontuilta siivoaminen sujui kuin tanssi ja 
puhdasta tuli. 
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4a:n mielestä Joulupukki oli ansainnut kunnon huilin joulun ja kaiken uuras-
tuksen jälkeen. siksipä he lahjoittivat pukille kahden hengen kahden viikon 
matkalahjakortin islantiin sekä soittivat ja lauloivat islanninkielisen kauniin  
”Í bljúgri bæn” -laulun.
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yhteislaulun ”tulkoon joulu” säestyksestä ja soolo-osuuksista vastasivat  5a:n oppilaat, ja yleisö 
pääsi mukaan kertosäkeeseen. tämän jälkeen 5a kohotti vielä kaikkien joulutunnelmaa mikael 
agricolan Jouluevankeliumilla.
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Joulujuhlamme päättyi kaikkien yhteiseen ”enkeli taivaan” -lauluun. Joulupukki oli saanut monta 
ihanaa lahjaa, ja kaikkien joulutunnelma oli huipussaan.
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Vierailut

Liisa-mummi

didaktikko Liisa kettunen oli usein nähty henkilö vanhassa norssissa. nyt hän oli vierailemassa 
uudessa norssissa lapsenlapsensa eetu kettusen luokassa (3a). Liisa-mummi kertoi omasta 

kouluajastaan saarijärvellä. oppilaita kiinnosti kovasti entisajan koulunkäynti.

Kalevalanpäivän juhla 24.2.2012
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2c-luokka luontomuseon sieninäyttelyssä tehtävien äärellä

Vierailu luontomuseoon

Liisa-mummi vieraili 3a-luokassa.
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”vau! ei voi olla totta.” näillä lauseilla 2b-luokan oppilaat ter-
vehtivät killiä, joka tallusteli yllättäen 

opettajan työhuoneesta luokan sanomalehtitunnille. killi oli tullut kertomaan keskisuomalaisen 
muksut-sivujen toimittamisesta. oppilailla riitti kysyttävää ja ihmettelemistä.

Lopuksi killi ja keskisuomalainen tilasivat luokalta viikon vitsejä lehden muksut-teemasivulle. 
valokuvaaja kävi myöhemmin ikuistamassa jokaisen halukkaan vitsinkertojan.

Juha saariaho

Killin vierailu 2b-luokassa

Muistoksi vierailusta luokka sai aimo annoksen sanomalehtitietoutta ja Killi -käsinuken.
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Tasaus-vierailu komiikan merkeissä

22.9.2011 saimme kouluumme vieraiksi suomen Lähetysseuran tasauslähettilään koomikko 
mikko vaismaan ja seurakunnan lähetyskasvatussihteeri ulla klemettisen. tasaus-keräys on 

suomen Lähetysseuran vuotuinen varainhankintakampanja. 

tällä kertaa keräyksen kohdemaa oli nepal. molemmat vierailijoista olivat käyneet kohdemassa 
keväällä 2011, ja he kertoivatkin nepalilaisten arjesta hauskasti mutta koskettavasti. 

yhteisvastuuseen kasvattaminen on yksi koulun tehtävistä, ja seurakunta on luonteva kumppani 
tällä alueella. on hyvä huomata, että meillä suomalaisilla asiat ovat keskimäärin varsin hyvin ja 
auttaa voi monella tavalla. 

markus Leppiniemi
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Ohilyönti-orkesterin vierailu alakoululla 24.1.2012



PERUSOPETUKSEN KOULUVUOSI

47

Viidesluokkalaiset kotikaupunkia juhlimassa

Jyväskylä juhli 22.3. 
syntymäpäivään-

sä. kaupunginjohtaja 
markku andersson oli 
kutsunut 175-vuotis-
juhliin kaikki kaupungin 
viidesluokkalaiset. Jy-
väskylän paviljonkiin 
tuli lähes 1400 kutsu-
vierasta. 

Juhla alkoi kaupun-
ginjohtajan virallisella 
tervetuliaiskättelyllä. 
tämän jälkeen siirryttiin 
herkuttelemaan.

aulassa oli mahdolli-
suus tavata paikallisia 
urheilukuuluisuuksia, 
mm. hiihtäjä matti heik-

kinen. ennen pääohjelmaa esiintyivät Cirkus uusi maailma ja juhlapuhuja markku andersson.
pääohjelma oli yllätys. pitkän odotuksen jälkeen lavalle nousi anna abreu.
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Timo-taikuri viihdytti eppuja

syyskuun iloksi saimme sylisaliin Jyväskylän kaupungin kulttuuripalveluiden kustantamana 
taikuri timo tiikkaisen taika-shown. taikuudesta pääsivät norssilaisten lisäksi nauttimaan 

steinerkoulun ja puistokoulun eppuluokkalaiset. vauhdikas esitys jätti paljon kysymyksiä lasten 
mieliin. taikuri ei kuitenkaan paljastanut salaisuuksiaan.
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Liikuntapäivät

Syysliikuntapäivänä käveltiin hyvän asian puolesta

koulun liikuntapäivä pidettiin keskiviikkona 14.9.2011 unicef-kävelyn puitteissa. unicef-kävely 
yhdisti opetussuunnitelman mukaisesti liikunta-, globaali- ja suvaitsevaisuuskasvatusta. päi-

vään kuului kävelyn lisäksi yhteinen päivänavaus, mahdollisuus liikuntaleikkeihin sekä luokissa 
tutustumista schools for africa -kampanjaan.

ennen liikuntapäivää oppilaat olivat hankkineet lähipiiristään sponsoreita tukemaan liikuntasuori-
tuksiaan. Liikuntapäivän tiheä sadekaan ei lannistanut reipasta urheilumieltä. innokkaat kävelijät 
saivat kootuksi Unicefin kautta yli 5 000 euroa rahaa Afrikan lasten koulunkäynnin tukemiseen!

tapahtuman välityksellä oppilaat saivat mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa köyhien maiden 
lasten elämään. he oppivat tätä kautta taitoja ja asenteita hyvään elämään, kestävään kehityk-
seen ja moninaisuuden ymmärtämiseen. tämä toimi myös käytännön kosketuksena unescon 
asp-koulun toimintaan.

Norssin talviliikuntapäivä Ladun majalla 8.3.2012

Lumi kimmeltää kevätauringon paisteessa, pakkasta on muutama aste, ja hiihtoladut suorastaan 
kutsuvat luokseen. Linja-autot kaartavat Ladun majan parkkipaikalle, ja piha täyttyy innok-

kaista oppilaista. ”hei ope, saako jo lähteä ladulle?” kuuluu sieltä täältä. olemme kokoontuneet 
viettämään norssin perinteistä talviliikuntapäivää Ladun majalle. 

valittavina reitteinä ovat pikku kakkonen, majan kakkonen, majan vitonen ja soidenlammen lenkki. 
keli on mitä parhain, ja raikkaassa ulkoilmassa tulee virkistynyt ja hyvä olo. samalla ruokahalu 
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kasvaa – voiko hiihtolenkin jälkeen tarjottava höyryävä hernekeitto maistua enää paremmalta? 
maittavan lounaan jälkeen osa jatkaa hiihtämistä, rantatörmällä lasketaan mäkeä, lammen jäällä 
pelataan lumifutista, grillipaikalta kuuluu leppoisaa puheensorinaa ja naurua. 

yhteisöllisyyttä ja iloa tuottavia perinteitä kannattaa vaalia. tämä on yksi niistä!
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Tämä toimii! 2012

vuosittain toteutettavaan tämä toimii! -teknologiakilpailuun ilmoittauduttiin syyslukukauden 
alussa. tämä toimii! -ryhmät ideoivat ja valmistivat liikkuvan ja leikittävän lelunsa, sen 

mainoksen ja prosessista kertovan päiväkirjansa eri aineiden oppitunneilla viiden viikon aikana 
tammi-helmikuussa. keski-suomen alueelliseen alkukilpailutapahtumaan osallistuttiin maalis-
kuussa yliopistolla. 

tämä toimii -työskentelyprosessiin ja -kilpailuun osallistui tänä keväänä koulultamme 45 oppilasta 
5a-  ja 6c -luokalta.  opetusharjoittelu liittyi kiinteästi prosessin suunnitteluun ja toteutukseen.

eero hiltunen ja Juhani rahela



PERUSOPETUKSEN KOULUVUOSI

52

Lucian päivä 13.12.

"taivaalla tähtivyö kirkkaana loistaa..." 
norssin kuorot järjestivät Lucian päivän 

aamuna koko koululle yhteisen hetken, jolloin 
Lucia-kulkue saapui valoa tuoden pimeään 
sylisaliin. oppilaat saivat myös kuulla Lucian 
legendan, jossa kerrottiin, miten Lucia hylkäsi 
rikkaudet äitinsä ihmeparantumisen vuoksi ja 
halusi elää kristinuskossa elämänsä loppuun 
asti. kuorot lauloivat perinteisen pyhä Lucia 

”Muistan Lucian, neidon Sisilian. Valon hän tuo seimen luo.” Kuva: Pekka Mervola

-kappaleen kulkueen saapuessa kynttilöi-
neen. Lopuksi kuorot lauloivat vielä norssin 
kantaesityksenä sanna salmisen säveltämän 
Lucia-kappaleen.

Lucian päivän iltana kuoroilla oli myös 
vanhemmille ja muulle yleisölle järjestetty 
Lucia-juhla, joka oli samalla myös kuorojen 
joulukonsertti.
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Euroopan kielipäivä

euroopan kielipäivää vietetään vuosittain 
26.9.  syksyllä 2011 koulussamme pidettiin 

kielipäivään liittyviä pajoja jo neljännen kerran.

kielipäivä järjestetään yhdessä yliopiston 
kielten laitoksen ja kielten opiskelijoiden 
kanssa. tänä vuonna mukana olivat myös luo-
kanopettajiksi opiskelevat kieliin erikoistuvat 
opetusharjoittelijat. kielten laitoksen opiskeli-
joilla kielipäivän toteutus on osa projektityös-
kentelykurssia. kielipäivän jälkeen opiskelijat 
kirjoittavat muun muassa mediatekstejä lehtiin, 
joiden avulla pyritään vaikuttamaan kielivalin-
toihin kouluissa.

kielipäivä järjestetään koulun 2. - 3.-luokkalai-
sille. mukavien pajatehtävien lisäksi päivän tar-
koituksena on saada oman koulun oppilaatkin 
miettimään tulevia kielivalintojaan. 
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tänä vuonna pajat järjestettiin kaikista va-
littavista kielistä. ranskan pisteellä pelattiin 
peliä ranskaksi, venäjän pisteellä pelattiin 
väripeliä, englannin pisteellä opiskeltiin 
ruokasanoja ja pelattiin englantilaisia pelejä 
yhdessä Comenius-vieraiden kanssa. ruotsin 
pisteellä oppilaat tapasivat pekka töpöhännän  

ja espanjan pisteellä opittiin tervehdyksiä ja 
pelattiin tuolipeliä espanjaksi. 

Jokaisen pajapisteen jälkeen leimattiin oppi-
laiden kielipassit. matka kielten maailmaan 
voi alkaa!
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alakoulu vihittiin virallisesti 1866 Jyväskylän 
opettajaseminaarin mallikouluksi, vaikka 

jo muutama vuosi sitä ennen oli annettu ope-
tusta. seminaarista sai alkunsa Jyväskylän 
yliopisto, ja mallikoulusta tuli lukuisien vaihei-
den jälkeen normaalikoulu. 

suomalaisen opettajankoulutuksen yksi mer-
kittävimmistä laatutekijöistä on pitkäjänteisesti 
kehitetty ja hyvällä tavalla perinteisiin nojaava 
järjestelmä. on melkein uskomatonta, että

Alakoulun 145-vuotisjuhlaviikko 3. - 8.10.2011

aikojen saatossa suomessa on aina uskottu 
laadukkaaseen koulutukseen sekä osaaviin ja 
ammatillisesti itsenäisiin opettajiin.

Juhlimme 145. vuottamme lokakuussa koko-
naisen viikon. Juhlatoimikunta aloitti suunnit-
telun jo edellisenä keväänä. tavoitteena oli 
mukava, iloinen ja toimelias viikko, ja siinä 
onnistuttiinkin mainiosti. virallisen juhlinnan 
päätimme säästää 150-vuotisjuhliin v. 2016.
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Maanantai 3.10. 

Juhlaviikko aloitettiin komeasti ilmavoimien 
soittokunnan konsertilla. esiintyjät olivat 

todella ammattitaitoisia, ja ohjelmisto oli mo-
nipuolinen ja mukaansatempaava. solisteina 
nähtiin myös tuttuja kasvoja 5b-luokalta. mitja 
Jakonen, hiski Flander, eeli salo, Johannes 
parkkinen ja Jussi rintala saivat ainutlaatuisen 
tilaisuuden laulaa ilmavoimien soittokunnan 
solisteina Livin´on a prayer -kappaleen.

5a-luokkalaiset olivat laatineet kysymyksiä 
muusikoille. atte kettunen (5a) ja Leena mank-
ki (5c) suunnittelivat ja juonsivat molemmat 
konsertit.
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Tiistai 4.10.

4. luokkien vastuu- eli unesco-päivä alkoi 
sylisalin koulukokoontumisella, jossa 

kerrottiin yhdistyneiden kansakuntien kasva-
tus-, tiede- ja kulttuurijärjestöstä unescosta, 
sen toiminnasta ja maailmanperintökohteista. 
esittelyssä olivat erityisesti suomen maail-
manperintökohteet. 2b-luokan oppilas nestori 
hujala soitti harmonikkaa koulukokoontumisen 
lopuksi. yhteisen tilaisuuden jälkeen 4. luokat 
tarjosivat toiminnallisen pysäkkityöskentely-
päivän eli mahdollisuuden perehtyä unesco 
-asioihin työpajoissa. pajoissa askarreltiin 
sammalmäen kiviröykkiöhautoja sekä vanhan 
rauman taloja, etsittiin tietoja eri puolilla maa-
ilmaa sijaitsevista maailmanperintökohteista 
ja esitettiin vetoomuksia lasten oikeuksien 
puolesta.

4. luokkien Unesco-koulukokoontuminen.

Nestori Hujala soittaa harmonikkaa Unesco-
koulukokoontumisessa.
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4b-luokkalaisia CD-romppumatkalla maailmanperintökohteisiin

5b-luokkalaiset ”rakentavat” Vanhaa Raumaa.
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Keskiviikko 5.10.

kolmasluokkalaiset ideoivat koulun 
etupihalle taideteoksen, jossa olisi 

jokaisen oppilaan kädenjälki ja josta 
ohikulkijatkin huomaisivat juhlaviikkom-
me. keskiviikkona jokainen oppilas toi 
kouluun kiven, jonka sai maalata mielei-

sekseen. maalin ja lakan kuivuttua kivet 
vietiin yhdessä luokittain 145-muodostel-
maan. värikäs kiviteos piristi syksyämme 
lumentuloon saakka, jolloin kivet vietiin 
koteihin muistoksi koulun synttäreistä.
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Torstai 6.10.

Juhlaviikon torstai oli kuudensien luokkien 
vastuupäivä. Jokainen luokka (6a, b ja c) 

kuvasi oman videon, jossa käsiteltiin hyvien
tapojen noudattamista sekä ilkivallan torjun-
taa. videon avulla halusimme vaikuttaa asen-
nekasvatukseen, koulumme turvallisuuteen 
sekä koulussa viihtymiseen. 
 
Luma-luokassa etukäteen valmennetut oppi-
lasparit saivat videoesitysten aikana harjoitella 
oikean videopajan pitämistä. esitysten jälkeen 
luokissa pohdittiin mm. seuraavia kysymyksiä: 
mitä seuraamuksia on ilkivallan teosta? miksi 
valvontakamerat auttavat koulun arjessa? 
miten sinä toimisit hyvien tapojen mukaisesti? 
 
Jokainen koulun oppilas on vaikuttaja. teke-
mällä hyviä ja oikeita valintoja ympäristökin 
voi hyvin!
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Perjantai 7.10.

perjantaina saivat opettajat esiintymisvuo-
ron. opettajat mari kalaja, anna Laukka-

rinen ja Juha saariaho käsikirjoittivat Lumikki-
sadusta hieman modernimman version, jota 
näyttelijät saivat vielä melko vapaasti kehitellä 
eteenpäin omalta osaltaan. tuloksena oli 
hulvattoman hauska kokonaisuus. kaikki opet-
tajat osallistuivat musiikkisadun toteutukseen. 
mukana oli myös opettajista koostuva bändi 
solisteineen. ainutkertaisesta esityksestä tuli 
ainakin esiintyjille ikimuistoinen kokemus, 
vaikka harjoittelukerrat jäivätkin vähiin – tai 
ehkä juuri siksi!

henkilökunta kokoontui vielä illalla koululle. 
mukaan oli kutsuttu myös entisiä kollegoita 
ja läheisimpiä yhteistyökumppaneitamme 
yliopistolta. nautimme yhteisestä ajasta lep-
poisassa tunnelmassa, hyvän ruuan ja juoman 
sekä hauskojen esitysten parissa. esiintyjinä 
olivat koomikko mikko vaismaa sekä laulu- ja 
soitinduo ralli-olga.
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Lauantai 8.10.

perinteistä norssin päivää juhlittiin lauan-
taina klo 9–13. oppilaiden huoltajat oli 

kutsuttu koululle seuraamaan opetusta, ja 
todella runsaslukuisesti heitä saapuikin pai-
kalle. Joissakin luokissa vietettiin 145-vuotis-

juhlaviikon kunniaksi vanhan ajan koulupäivää 
tai opetustuokioita. vanhemmille ei järjestetty 
kahvion lisäksi mitään erityistä ohjelmaa, vaan 
tavoitteena oli antaa tuntumaa koulun arkises-
ta aherruksesta ja tavata koulun henkilökuntaa 
sekä muita vanhempia.



PERUSOPETUKSEN KOULUVUOSI

66

vappuaattoa juhlittiin alakoululla perintei-
sesti oppilaiden päivän merkeissä klo 

9–13. monet olivat pukeutuneet myös naami-
aisasuihin. oppilaskunnan hallitus oli laatinut 
päivään mukavan ohjelman. oppilaat pääsivät 
seuraamaan Norssin Talent -finaalia, jossa 
alkukarsintojen parhaat esitykset pääsivät 
koko koulun ihailtavaksi. oli hienoa seurata 
taidokkaita ja monipuolisia lahjakkuuksia!

Oppilaiden päivä alakoululla 30.4.2012

Jo edellisellä viikolla oli aloitettu Leo-klubin 
organisoima Lämpöä karjalan lapsille -kerä-
ys. oppilaiden perheet lahjoittivat ison kasan 
vaatteita ja kenkiä sortavalan seudun lapsille 
ja nuorille. oppilaat osallistuivat myös pieneen 
tilaisuuteen keräyksen tiimoilta.

päivän ohjelmaan kuuluivat myös herkku-
buffetti ja henkilökunnan ja kuukkien välinen 
jalkapallo-ottelu, jonka oppilaat tällä kertaa 
voittivat rangaistuspotkukilpailun jälkeen.



PERUSOPETUKSEN KOULUVUOSI

67

5b-luokan musiikkiesityksen rumpuryhmäläiset

6c-luokan poikien Iron Maiden -esitys toi saliin huikean menon.
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Kuukit myivät herkkuja juhlakansalle.

1c-luokan Lauri tanssi itsensä yleisön sydämiin!
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Heta ja JYP juhlivat!

Tuomaristo palkitsi kolme esitystä, mutta kaikki muutkin olivat hyviä!
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tänäkin lukuvuonna saimme iloksemme 
oph:n kerhoavustusrahaa, jonka myötä 

pystyimme rakentamaan monipuolisen ker-
hotarjonnan oppilaille. 

koulun järjestämien kerhojen ensisijaisena tar-
koituksena on tarjota kaikille oppilaille mukava 
ja helppo harrastusmahdollisuus, yleensä heti 
koulupäivän jälkeen. kerhotoiminta tukee aina 
koulun muuta opetus- ja kasvatustyötä. kerhon 
vetäjinä voivat toimia koulun opettajien lisäksi 
myös esim. opettajaopiskelijat tai erilaisten 
järjestöjen ihmiset.

Norssin kerhotoiminta

alakoululla toteutuivat seuraavat kerhot, osa 
useammassakin ryhmässä: kuoro, liikunta-
kerho, saksan kielikerho, palloilukerho, nuk-
kekotikerho, teknisen käsityön kerho, venäjän 
kielikerho, Comenius- ja kulttuurikerho, opas-
kerho, kielivalintakerho ja liikuntaesityskerho.

yläkoululla toteutuivat seuraavat kerhot: 
kuvataidekerho, musiikin äänityspaja, kuoro, 
kilpaurheilukerho, välituntiliikunnan kerho ja 
liikunnan harrastekerho.
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yläkoulu

Seitsemäsluokkalaisten syksy

7a-luokan tutustumisillanvietto Kiviniemessä

Illan ohjelmassa oli makkaranpaistoa ja saunomista.
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7a-luokka Norssin olympialaisissa

Abien palvontaa

Tutustumista elokuisessa illassa
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Seiskat edustivat Ruotsia.

Luokanohjaaja joutuu moneen rooliin.
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Äidinkielen näytelmäkurssi

Menestyksekkään ensi-illan tunnelmissa

Yläkoulun äidinkielen valinnaisella näytelmäkurssilla tytöt kokeilivat, miltä tuntuu olla poika. 

Kuvat: Teppo Suominen
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Yökoulu

Sählyä, mustia joutsenia ja 
mokkapaloja

kotitalousluokassa jauhot pöllyävät ja suklaa 
tuoksuu. ulkona toukokuinen yö pimenee. 8b 
yökouluilee. 

kun luokan kanssa etukäteen juteltiin yökou-
lusta, mietittiin syitä yön viettämiseen koululla. 
ensimmäisenä oppilaat nimesivät halun olla 
yhdessä. Jo pelkästään se tietysti riittäisi 
syyksi. Lisäksi luokka piti hauskana ajatusta 
kokata, pelata salissa, katsoa elokuvia ja ju-
tella makuupussin uumenissa – kaikkea tätä 
pimeässä, isossa, tutussa koulurakennukses-
sa. arkinen aherrus tuntuikin pimeillä käytävillä 
hyvin kaukaiselta. 

ilta aloitettiin yöpalan kokkaamisella: pizza 
ja mokkapalat olivat erinomaisen sopivaa 
herkkumättöä ja itse tehtyinä tietysti tosi hyviä. 
ruuan päälle salissa alkoi tiukkaliikkeinen 
sählymatsi. puoliltaöin aloitettiin kaupunkien 
rakentaminen: kaupunkisota tytöt vastaan po-
jat taskulamppujen valossa ja musan soidessa 
oli hauska kokemus. 

valkokankaalla nähty musta joutsen aiheutti 
kiljumista, korvien peittämistä ja elokuva-
yleisön harvenemista. kaunis elokuva voi 
olla myös kammottava. kolmen aikaan yöllä 
osa porukasta alkoi etsiä seinän vieruksia, 
netin unettavaa maailmaa, saunan lämpöä ja 
makuupussin suojaa. aina kuitenkin joku sai 
muut innostumaan vielä vähän pingiksestä ja 
vaeltelusta, joten uni pysyi pääasiassa loitolla. 
aamulla liikkeet olivat vähän hitaita, mutta yön 
hetkistä jäi muisteltavaa pitkäksi aikaa. 

Lukuvuoden aikana moni ryhmä on yökouluil-
lut. Buumin aloitti lukion ykkösten ryhmä 11B. 
syksyn ja talven aikana yön koululla viettivät 
8b:n lisäksi myös 7a, 7c, 7d ja 8e. kaikille 
ryhmille yhdessä vietetty yönseutu on ollut 
mukava ja univelkaa tuottava elämys. kenties 
koulun näkee päivänvalossa vähän toisin 
silmin, kun on kerran nähnyt sen varjot yön 
pimeinä hetkinä.     

Yöllinen sählymatsi

Aukeaman kuvat: Pinja Metsälä 
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Lepohetki juustopaloissa
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helmikuussa normaalikoulun 8. vuosiluokan 
oppilaat syventyivät monikulttuurisuuteen 

kaksipäiväisten teemapäivien aikana. oppilaat 
tutustuivat mm. eri kulttuureihin keskustellen, 
väitellen, musisoiden, valokuvaten ja drama-
tisoiden. 

mediakasvatuksen teemapäivät seitsemänsille 
luokille toteutettiin samoin helmikuussa. nor-
maalien oppituntien sijasta käsiteltiin mediaa 
oppiaineiden rajoja rikkoen toiminnallisesti: 
esimerkiksi tehtiin draamaa ja tutkittiin eloku-
vaa, vierailtiin yle:llä, toteutettiin projekteja, 
analysoitiin uutisointia eri medioissa.

Monikulttuurisuus ja mediakasvatus 

teemapäivien didaktisesta suunnittelusta 
vastasi opettajankoulutuslaitos yhteistyössä 
normaalikoulun kanssa. opettajaharjoittelijat 
suunnittelivat oppiainerajat ylittävissä sekaryh-
missä päivien käytännön toteutuksen yhdelle 
opetusryhmälle. normaalikoulun vastuullisina 
teemapäivien koordinaattoreina olivat marja 
kemppinen, kerttu korhonen, rebekka pihko 
ja kari pöntinen. 
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lUKiON KOUlUVUOsi

norssin olymPialaiset

Norssin olympialaisissa lajivalikoima on luova, mutta niin ovat asusteetkin!
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Herkkää lautastanssia

Abi johtaa joukkoa. Hymyssä suin
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itsenäisyystanssiaiset Ja syksyn lakkiaiset

Itsenäisyyspäivän tanssiaiset

Syksyn uudet ylioppilaat
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keVään 2011 uudet ylioPPilaat
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lukion kakkosten Joulunäytelmä

Viimeisiä hetkiä ennen kuin esirippu aukeaa.

Oppitunti, kun kaikki on vielä hyvin.

Kuka on Harry Potter?
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NATO-joukot tarkkoina

Turnajaiset ohi – happy end!
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lilut liikkuu

Pyramidit syntyy yhteistuumin.

Joukkomietintähetki
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ryhmäytymistä tikkakoskella

Telttojen pystytys-
kin onnistuu poru-
kalla...

...pieni sadekaan 
ei haittaa.
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Potkiaiset, Penkkarit Ja VanhoJen PäiVä

Potkiaiset

Abien lähtölaulu kouluun jääville oppilaille

PomPPufiilis - munamies

Ylös, alas, edestakas, juoksen taasen tunnille
Sinä istut portaikossa, siirrä peppus muualle
Olet minun edessäni, myöskin ruokajonossa
etkö tiennyt, että olen Abi tässä talossa!

(kertosäe)
Minulla on lähtöfiilis
hei päästä musta irti, ai ei, no mä lähden silti!
Minulla on lähtöfiilis
hei päästä musta irti, irti, irti, irti!
---

Ylös, alas, edestakas rämpyttelen kahvoja
Vessajono kasvaa, alkaa tunteet olla vahvoja
"Meik autit" ja meikit voitte hoitaa ihan toisaalla
esim. siellä reissuillanne Perhepuiston nurkilla!

Ylös, alas, edestakas kiristät mun hermoja
Kun sä meluut siellä, missä täytyis tehdä hommia
ootkos koskaan kuullut elämästä jossain muualla
niitä hitsin pelejä voi pelata myös kotona!

(kertosäe)
---

Ylös, alas, edestakas lilu pumppaa puntilla
Vuoden kebablaskuasi ei voi maksaa huntilla
Liikunnalta löytyy sulle tulevaisuus mukava
Kunhan jaksat pysytellä kursseillakin mukana!

Ylös, alas, edestakas viuhuu malun viivotin
sinä olet humoristi, heti sen mä tajusin
Pidä malu varasi, tää on paha asia:
Todistukseen saatat saada jopa kaksi kasia.
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Abi-laulut raikaavat.

Kakkosten leipomat kakut olivat toinen toistaan hauskempia.

Kuvat: Lotta Sarpola
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Penkkarit

Tarjoilijat valmiina tehtäväänsä

Abibändi
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Lähdön tunnelma
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Abirekkojen kyltit



LUKION KOULUVUOSI

92



LUKION KOULUVUOSI

93

Vanhojen päivä

Tanssit alkavat.

Perinnetanssia
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Kevään 2012 vanhat

Päivään kuuluu juhlava lounas
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TUTKimUs-, 
KOKEilU- ja 
KEhiTTämisTOimiNTa

tänäkin lukuvuonna koulussamme on 
tutkittu ja kehitetty opetusta ja koulun toi-

mintaa monella tavalla. erilaiset opiskelijoiden 
tutkimukselliset opintotehtävät ja opinnäytetyöt 
kuuluvat jokapäiväiseen toimintaamme. Lisäk-
si muutamat koulumme opettajat tekevät lisen-
siaatti- ja väitöskirjatutkimuksia sekä itsenäistä 
tutkimustyötä eri laitoksille ja tiedekunnille. 

tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminnan 
strategiamme mukaisesti olemme lähteneet 
entistä määrätietoisemmin mukaan eri yh-
teistyötahojen tutkimushankkeisiin. yhteiset 
tutkimus- ja kokeiluhankkeet yliopiston eri 
ainelaitosten ja opettajankoulutuslaitoksen 
kanssa ovat luonnollinen osa koulumme 
toimintaa. uusia tutkimusaiheita tässä yh-
teistyössä kuluneena lukuvuotena ovat olleet 
mm. Lapset kouluarjen tutkijoina (yhteistyössä 
okL ja savonlinnan okL) ja edupro -tutkimus 
psykologian laitoksen kanssa. yhteistyö eri yli-
opistojen tutkimusryhmien kanssa on vahvistu-
nut. esimerkiksi pirjo tikkanen tutkii helsingin 
yliopiston tutkijoi-
den kanssa suo-
men akatemian 
raho i t tamassa 
tutkimusprojektis-
sa suomalaisten 
ja  ch i le lä is ten 
oppilaiden ma-
temaattisen ym-
m ä r r y k s e n  j a 
ongelmanratkai-
sun kehittymistä 
kolmannesta luo-
kasta viidenteen 
luokkaan.

yliopistojen har-
joittelukoulujen 
yhteistyöverkosto 
enorssi mahdol-
listaa laajempien 
ja pitempiaikais-
ten koke i lu jen 
tekemisen. ver-

kostolla on käynnissä useita tieto- ja viestin-
tätekniikkaan orientoituneita hankkeita, joiden 
tavoitteena on kokeilla ja kehittää käytettäviä 
sovelluksia myös uusilla sormi- ja kosketus-
näytöllisillä laitteilla, jakaa hyviä käytänteitä 
yhteisöllisen median hyödynnettävyydestä 
opetuksessa ja tutkia ja visioida tulevaisuuden 
muuttuvaa oppimaisemaa. tällaisia hankkei-
ta kuluneena lukuvuotena ovat olleet esim. 
verkkolehti ja blogi kielenopetuksessa (anna 
Laukkarinen), Lukion pitkän matematiikan 
tukiryhmä Facebookissa (mikko hakanen) ja 
sports trackerilla uutta virtaa liikuntaan (mari 
kääpä). vuoden aikana käynnistettiin myös  
antivirus – sairaan lapsen oikeus opetukseen-
hanke yhteistyössä helsingin viikin normaali-
koulun kanssa (heta orrain). 

syksyllä ilmestyi koulumme julkaisusarjan 
kahdestoista julkaisu educating teachers in 
the pisa paradise. perspectives on teacher 
education at a Finnish university. teoksen 
kirjoittamisessa on ollut mukana neljäntoista 
koulumme lehtorin lisäksi myös yliopiston 
lehtoreita ja professoreita.

Kirjan julkistamistilaisuus
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TiEDEOPETUshaNKE

Jyväskylän yliopiston tutkimusstrategia 
painottaa tieteiden välistä yhteistyötä 

vahvuusalueitaan huomioiden. näistä yksi on 
opettajankoulutus. koulun tiedeopetushanket-
ta toteutetaan kolmikanta-ajattelun mukaisesti, 
joka noudattaa Jyväskylän yliopiston tutkimus-
strategista linjaa. tiedeopetushankkeeseen 
kuuluvissa osahankkeissa oppiminen, opetta-
jaharjoittelu ja tieteellisyys kohtaavat toisensa 
normaalikoulun arjessa. tiedeopetuksen 
toteuttaminen vastaa hyvin opettajankoulu-
tuksen kehittämisohjelman 2020 asettamaan 
haasteeseen, jossa korostetaan harjoittelu-
koulujen tutkimus- ja kehittämistehtävää. 

yksi monista yhteisistä osahankkeiden ta-
voitteista on yhteisen hankekokonaisuuden 
avustamana lisätä nk. tiedekasvatuksen kautta 
opettamisen innovatiivisuutta sekä kehittää 
monipuolistavia elementtejä opetusharjoit-
teluun. tarkoituksena on kehittää oppimisen 
ja opettamisen menetelmiä osana ohjattua 
opetusharjoittelua tiiviissä yhteistyössä sekä 
opettajankoulutuslaitoksen että ainelaitoksien 
kanssa. 

opetuksen lisäksi koulumme toiminnan 
pääfokus on ohjatun harjoittelun laajamittai-
nen toteuttaminen, kehittämis-, kokeilu- ja 
tutkimustoiminta.   tiedeopetushankkeella 
tuetaan tiedeharrastamiseen ohjaavaa toimin-
taa. toiminnassamme pyritään toteuttamaan 
tutkimuksen tekemistä, kokeellisuutta sekä 
tieteenaloihin tutustumista. 

osana Jyväskylän yliopistoa tavoitteemme on 
yhteistyön kautta luoda haastavia ja miksei 
jopa uusia oppimisympäristöjä sekä oppi-
laillemme että harjoittelijoillemme. tutkivan 
oppimisen kautta, läpi ainerajojen ulottuvien 
osahankkeiden avulla, pyrimme asettamaan 
oppilaan oppimiseen liittyvien ongelmien 
eteen. näin tarjotaan oppijalle mahdollisuus 
konstruoida oma käsityksensä keräämästään 
tietorakenteesta. tiedeopetusta toteutetaan 
yksittäisten oppiaineiden tunneilla, oppiaineita 
integroiden sekä opintokäyntien asiantuntijoi-
den ja kenttäopetusjaksojen avulla.

yliopistoyhteisö tukee toimintaamme täy-
dentäen kouluopetustamme ja tarjoaa mah-
dollisuuden syventyvälle tiedeopetukselle. 
tavoitteena on edellisten vuosien tapaan 
lisätä tiedekasvatuksen kautta opettamisen 
innovatiivisuutta työyhteisössämme sekä 
kehittää menetelmiä opetusharjoitteluun ja 
opettajankoulutukseen tutkivan oppimisen 
viitekehyksessä. tärkein yhteistyökumppa-
nimme on niin opettajankoulutuslaitos kuin 
ainelaitoksetkin. 

toiminnallamme tuemme koulumme tutkimus-
strategiaa. mahdollistamme toiminnallamme 
työyhteisössämme mm. pienimuotoista ko-
keilu- ja tutkimustoimintaa. Luomme yhdessä 
yliopistoyhteisön kanssa oppimisympäristöjä 
myös ainepedagogisesta näkökulmasta, 
missä esimerkiksi tutkivaa oppimista voidaan 
toteuttaa oppilaiden tai jopa kollegojemme 
kanssa yhdessä pedagogista ajatteluamme 
kehittäen. tuemme ja teemme oppimistutki-
musta. pyrkimyksenä on löytää muuttuvien 
vaatimusten alla uusia toiminnan muotoja ja 
sisältöjä oppimiseen sekä opettamiseen. 

työskentelyn kokonaiskoordinointia tukee tie-
deopetukselle nimetty ohjausryhmä. ohjaus-
ryhmä kokoontui toimintavuoden aikana neljä 
kertaa.  ohjausryhmään nimetään kustakin 
hankkeesta henkilö tai henkilöitä. ohjaus-
ryhmän koordinoijana toimii tom nevanpää.

ohjausryhmän yhdeksi haasteeksi on asetettu 
yhteistyön tiivistäminen muiden normaalikou-
lujen kanssa. keskustelun avauksia yhteis-
työstä on jo tehty. yhteistyön tavoitteena on 
etsiä uusia, molempia kouluja hyödyttäviä yh-
teistyömuotoja Joensuun normaalikoulun sekä 
Joensuussa järjestettävän sci-Fest (http://
www.scifest.fi/) -tapahtumajärjestäjien kanssa. 
yhtenä tavoitteena on etsiä monipuolista ai-
nerajat ylittävää yhteistyömuotoa lukukaudeksi 
2012-2013 Joensuun normaalikoulun kanssa. 
yhteisten avauksien tavoitteellisuutta ja tar-
koituksenmukaisuutta on tarkoitus mittauttaa 
mm. yhteisillä rahoitushakemuksilla sekä 
etsiä yhteisiä toimintakenttiä esim. ohjatun 
harjoittelun kehittämisessä ja mahdollisten 
täydennyskoulutustarpeiden osalta.  
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Kokemuksellinen vierailu Joensuun nor-
maalikoulussa sekä Sci-Fest-tapahtumassa 
19.4.2012

historian tiedelukiokurssi

kurssi toteutui historian ja etnologian lai-
toksen ja koulumme yhteistyönä. kurssi 

toteutui kahdessa osassa. ensimmäisessä 
osassa lukiolaiset osallistuivat syyslukukau-
della koulumme ja laitoksen opettajien his-
torian luentoihin. toisessa osassa opiskelijat 
saivat koulumme historiahankkeeseen liittyen 
laitoksen tutkijakunnalta ohjausta haastattelu-
jen tekemiseen. haastattelut tehtiin kevätlu-
kukaudella. haastattelut taltioitiin ja litteroitiin 
sekä luovutettiin koulumme historiahankkeen 
käyttöön.

luma-toiminta osana 
tiedeoPetushanketta

matemaattis-luonnontieteellisissä ai-
neissa opettajankoulutusta kehitetään 

yhteistyössä matemaattis-luonnontieteellisen 

tiedekunnan ja opettajankoulutuslaitoksen 
kanssa. Laajentunut kolmikantayhteistyö on 
yliopistossamme jo vakiintunut. yhteistyön 
merkitys on jo vuosia todettu merkittäväksi 
voimavaraksi. yhteistyö tuo kolme tiedekuntaa 
saman keskustelupöydän äärelle. 

vasta käynnistetty Luma-ks perustettiin 
kolmikantayhteistyön pohjalle Jyväskylän 
yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen 
tiedekunnan alaisuuteen. hanke on kolmi-
kannan yhteinen ja tulee olemaan jatkossa 
yksi isoimmista yhteisistä kehittämiskoko-
naisuuksista. hanke on ainelaitosvetoista, 
missä normaalikoulun yhteistyö on koettu 
tärkeäksi. Luma-ks osaltaan kantaa yhteis-
työtahojen kanssa osansa täydennyskoulu-
tuspaineestamme. perustettu Luma-keskus, 
joka on luotu kolmikantayhteistyön pohjalle, 
tulee entisestään parantamaan yhteistyötä 
muiden kuntien, oppilaitosten sekä yksityi-
sen kentän kanssa. se tulee vahvistamaan 
entisestään matemaattis-luonnontieteellistä 
kolmikantayhteistyötämme yliopistossamme. 

kenttäkoulu yläkoulun 8.-luokkalaisille on 
yhteisesti toteutettu biologian, matematiikan, 
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kemian ja fysiikan aineryhmien kanssa. tänä 
lukuvuonna kenttäkoulu järjestettiin 8a, 8b, 8c 
ja 8d -luokille ajanjaksolla 16. - 18.4.2012 ja 
luokille 8e ja 8f 3. - 4.5.2012. yläkoululaisille 
järjestettävästä kenttätyöjaksosta olemme 
saaneet rakennettua eri oppiainesta integroi-
dun opetuskokonaisuuden, joka on vuosittain 
järjestetty kaikille 8.-luokkalaisille. kenttätyön 
tarkoituksena on ollut kehittää integroidusti 
oppilaiden luonnontieteellistä ajattelua sekä 
ryhmätyöskentelyä kouluympäristön ulko-
puolella että syventää heidän näkemystään 
luonnon lainalaisuuksista. kokeilulla on pyritty 
myös monipuolistamaan harjoittelua. tänä lu-
kuvuonna harjoittelun sitominen kenttäkouluun 
ei onnistunut luontevasti.

nanokoulutoiminta ja sen ohjausryhmän 
tarkoituksena on suunnitella yleissivistävien 
koulujen käyttöön nanotieteen tutkimuspoh-
jaisia opetuskokonaisuuksia, rakentaa niihin 
opetusvälineistö, kirjallinen opetusmateriaali 
ja opettajanohjeet. valmiit työt testataan 
koululaisilla, niiden välineistöistä rakennetaan 
paketteja lainattaviksi suomen kouluille ja 
käyttöohjeet ja kirjallinen materiaali julkaistaan 
opettajien käyttöä varten nanokoulun verkko-
sivuilla (www.nanokoulu.net). työskentelyä 
valvomaan on nimetty ohjausryhmä, johon on 
kutsuttu myös tom nevanpää.

tutkimusyksikön perusta on Jyväskylän yli-
opiston opettajankoulutuslaitoksen, normaa-
likoulun ja Fysiikan laitoksen nanotiedekes-
kuksen tutkijoiden ja opettajien muodostama 
ohjausryhmä, jota vetää professori Jouni viiri. 
tämän vuoden toiminta sidottiin Joensuun 
sci-Festin pajatyöskentelyyn. 
 

8.-luokkalaisten 
kenttätyöJakso 
JyVäskylän ylioPiston 
biologisella asemalla 
konneVedellä

kahdeksasluokkalaiset opiskelivat luonnon-
tieteitä ja matematiikkaa kenttätyöjaksolla 

konnevedellä.  8a, 8b, 8c ja 8d -luokkien 
kenttätyöjakso sijoittui huhtikuun puoliväliin. 
8e ja 8f -luokat suorittivat oman kenttätyöjak-
sonsa toukokuun alkupäivinä. kenttätyöjakso 
jakaantui neljään työpisteeseen, joissa opis-
keltiin matematiikkaan, fysiikkaan, kemiaan 
ja biologiaan liittyviä teemoja. seuraavissa 
kuvissa esitellään työpisteiden toimintaa.

8a-luokan oppilaat mittaavat Siikakosken veden virtausnopeutta kumiankan, mittanauhan ja 
sekuntikellon avulla.
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Ryhmä laskee mittaustulostensa avulla Siikakosken veden virtausnopeutta.

8b-luokan oppilaita ilmastamassa likaista vettä kemian työpisteessä
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Biologian työpisteessä arvioitiin muun muassa puun ikää mittaamalla puun ympärysmitta.

 Ilmastuksen jälkeen vesi puhdistettiin pulloon rakennetulla hiekkasuodattimella.
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JyVäskylän normaalikoulun Ja koblenzin 
görres-gymnasiumin oPPilasVaihto 2012

vaihto-ohjelman tavoitteena on kulttuurienvä-
lisen oppimisen kehittäminen monitieteisessä 
ympäristössä sekä oppilaan suullisen kieli-
taidon aktivointi. ystävyyskoulujen välisessä 
toiminnassa vieras kieli nähdään yhteisölli-
senä toimintana, joka opitaan osallisuuden ja 
vuorovaikutuksen avulla. vaihtoon osallistuvat 
ensi sijassa lukion 1. ja 2. vuosikurssin opis-
kelijat, mutta se on avoin myös yläkoulun 9.- 
luokkalaisille. vuoden 2011–2012 vaihdossa 
oli mukana 26 lukion ykkösvuosikurssin opis-
kelijaa. Jyväskylän normaalikoulun ja Görres 

Gymnasiumin välistä ystävyystoimintaa on 
toteutettu vuodesta 2002 lähtien ja se on vuo-
sien varrella laajentunut monitieteiseksi hank-
keeksi. tämä lukion integroitu kurssi edellyttää 
opiskelijalta sitoutumista, sillä hän osallistuu 
aktiivisesti vierailuohjelman suunnitteluun, 
toimii isäntänä vieraalleen ja osallistuu ensi 
elokuussa viikon pituiseen leirikouluun kob-
lenzissa. ystävyyskoulujen projektityön aihe 
vuonna 2012 on kouluympäristö. opiskelijat 
tutkivat kouluympäristönsä viihtyvyyttä, miten 
sitä voisi kehittää ja parantaa ja raportoivat 
siitä tekstein ja kuvin. 

Oppaat töissä
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terVeystiedon 
kehittämishankkeet

terveystiedon ja liikunnan hankkeiden 
päätavoitteena oli terveellisen kouluym-

päristön vahvistaminen.  terveystiedossa 
jatkettiin yläkoulun oppilaiden terveystottu-
musten seurantaa, kehitettiin opetusmene-
telmiä ja harjoittelua sekä tuettiin oppilaiden 
päihteettömyyttä. Liikunnassa kokeiltiin uusia 
menetelmiä oppilaiden liikunnallisen aktiivi-
suuden lisäämiseksi. näistä ongelmalähtöisen 
tiedeopetuksen alahankkeista ovat vastanneet 
terveystiedon ja liikunnan opettajat. 

Yläkoululaisten terveystottumusten 
pitkittäisseuranta

oppilaiden terveystottumuksia selvittävässä 
hankkeessa jatkettiin vuosittaisten tulos-

ten keräämistä ja kehitettiin tiedonhankintame-
netelmää. yläkoulun oppilaiden hyvinvointia 
selvitettiin terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
kouluterveyskyselyyn perustuvan selvityksen 
avulla. kysely toteutettiin elo-syyskuussa 
2011. tuloksissa näkyivät norssilaisten monel-
ta osin hyvät terveystottumukset. tämän vuo-
den tuloksien perusteella nuorten hyvinvoinnin 
haasteina näyttävät olevan tupakoinnin yleisty-
minen ja unen määrän vähentyminen. vuosien 
2007 - 2011 tulokset ovat kokonaisuudessaan 
saatavilla koulumme terveystiedon opettajilta. 

Terveellisiin valintoihin ohjaava 
elämysreitti 26.10.2011

Lukion nuoret, terveys ja arkielämä (te2) 
-kurssilaiset suunnittelivat ja toteuttivat 

terveyskasvatuksellisen elämysreitin ylä-
koulun seitsemäsluokkalaisille terveystiedon 
pääaineharjoittelijoiden sekä kurssin opettajan 
johdolla. elämysreitti kuului yhtenä osana ter-
veystiedon tiedehankkeeseen päätavoitteena 
opetuksen didaktinen kehittäminen.

elämysreitti toteutettiin huoneajattelulla: seit-
semäsluokkalaiset kiersivät eri aihealueiden 
tiloissa luokittain. viisi nuorten hyvinvointiin 
liittyvää aihealuetta valikoituivat terveystiedon 
opetusharjoittelijoiden ja lukiolaisten yhteis-
suunnittelun myötä. ajankohtana aamutunnit 
järjestyivät muiden opettajien myötämielisellä 

avustuksella. Jokaiseen aihealueeseen ehdit-
tiin paneutua 20 - 25 minuuttia.

uni-ryhmä toteutti näyttämölle huonosti 
nukkuvan henkilön uniolosuhteet ja seitse-
mäsluokkalaiset saivat keksiä unensaantia 
vaikeuttavia tekijöitä. nukkumattikin vieraili 
paikalla valistamassa unen tärkeydestä, ja 
pieni rentoutushetki rauhoitti lopuksi.

nettiturvallisuuteen tutustuttiin mannerheimin 
Lastensuojeluliiton nettimateriaalin avulla. 
alun virittäytymisvideoiden jälkeen lukiolaiset 
johtivat pienryhmäkeskusteluja aiheesta. so-
siaalisen median maailma on nuorille hyvin 
tuttu, sen turvallisuusriskeistä muistuttaminen 
tuntui tulevan tarpeeseen.

riippuvuuksien osalta ryhmä halusi keskittyä 
nikotiiniriippuvuuteen ja peliriippuvuuteen. 
aiheita käsiteltiin pienryhmäpohdintoina sekä 
videoiden avulla. aihevalinta oli selvästi on-
nistunut: tarpeeksi tuttuina ja ajankohtaisina 
aiheina seitsemäsluokkalaiset saivat lukiolais-
ten avustamina hyviä keskusteluja aikaiseksi.

ravitsemusasioissa perusasioiden kertauksen 
lisäksi keskityttiin välipalojen terveellisyyteen. 
erityisen herätteleviä olivat karkkien, herkku-
jen ja välipalojen sisältämien sokerimäärien 
konkreettinen havainnointi.
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omat rajat -aihealueen 
käsi t te lyyn saimme 
apua tukinainen ry:n 
työntekijöiltä. Lukiolaiset 
esittivät alkuherättelyksi 
pienen näytelmän itse-
määräämisoikeudesta. 
tukinaisen työntekijät 
keskusteluttivat seitse-
mäsluokkalaisia seksu-
aalisesta itsemäärää-
misoikeudesta. 

erityisesti nuorten mie-
leen jäivät uimapuku-
rajat. uikkarialuetta 
käytettiin esimerkkinä 
alueesta, jonka kos-
kemattomuudesta jo-
kaisella on täysi valta 
itse määrätä. Lisäksi 
oppilaat saivat tutustua 
muutamiin kuviin, joita 
tukinaisen asiakas oli 
työstänyt omassa pa-
rantumisprosessissaan. 

kaikki pisteet kierrettyään luokat kokoontuivat 
vielä liikuntasaliin yhteiseen päätökseen, 
koontiin ja palautteeseen. palautteessa kaikki 
aihealueet tulivat huomioiduksi, erityisesti 
mieleen olivat jääneet unipisteen nukkumatti, 
omat rajat -näytelmä, välipalojen valtavat 
sokerimäärät, irc -gallerian kuvamateriaalista 
keskustelut sekä peliriippuvuus. tukinaisen 
työntekijät jäivät vielä koululle mahdollisten 
kysymysten tai mieltä askarruttavien asioiden 
varalta, myös terveydenhoitajaa oli informoitu 
tilaisuudesta ja sen mahdollisesti herättelemis-
tä jälkikaiuista. ilmeisen hyvin oli aihealueiden 
käsittely kuitenkin sujunut eikä seitsemäsluok-
kalaisia kovin jääneet asiat askarruttamaan. 

myöhemmin kerätyssä lukiolaisten palauttees-
sa sävy oli erittäin positiivinen ja tapahtumaa 
pidettiin onnistuneena sekä seitsemäsluokka-
laisten että lukiolaisten kannalta. terveystie-
don opetusharjoittelijoiden palautekoosteessa 
erityisen positiivisena esiin nousi lukiolaisten 
toiminnan kypsyys, pitivät kovin osaavina nuo-
rina norssin opiskelijoita! antoisa ja opettava 
kokemus niin radan kulkijoille kuin suunnitte-
lijoille ja toteuttajillekin.

Ruoan sisältämä sokeri on sokeripaloina lautasella. Ohhoh, aika 
paljon sokeria!
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Terveystietoa verkkoon

Lukion terveystiedon verkko-opetuksen 
kehittäminen jatkui olemassa olevien verk-

kokurssien päivittämisellä. nuoret, arkielämä 
ja terveys (te2)-verkkokurssille kerättiin uutta 
aineistoa. perus- (te1) ja kertauskurssien 
(te4) kehittäminen jatkui kurssikokemusten ja 
opiskelijoilta kerätyn palautteen avulla.

Tupakoimattomuuskampanja

norssin 7.-luokkalaisille järjestettiin helmi-
huhtikuun ja 8.-luokkalaisille syys-joulu-

kuun aikana tupakoimattomuuskampanja. ta-
voitteena oli positiivinen palkitseminen oikeista 
ratkaisuista.  Joka kuukausi arvottiin jokaisella 
luokalla yksi elokuvalippu tupakoimattomana 
pysyneiden kesken. tarkoituksena oli, että 
oppilas sitoutui pysymään tupakoimattomana 
kampanjan ajan, mutta jokainen kuukausi huo-
mioitiin erikseen. kampanja perustui omaan 
päätökseen, vertaisryhmän ja kotien tukeen. 
rehellisyys, oma arviointi sekä vertaisryhmältä 
ja kotoa saatu palaute olivat onnistumisen 
kannalta tärkeitä. Jos oppilas tupakoi kam-
panjakuukauden aikana, hän jäi pois kyseisen 
kuukauden arvonnasta. 

Elämysradan loppupiiri

eheyttäVä oPetus Ja 
oPiskelu

eheyttävän opetuksen ja opiskelun hank-
keessa on kyse pedagogisten menetelmi-

en kehittämisestä: opetukseen pyritään löy-
tämään tapoja ja näkökulmia, jotka edistävät 
oppimista, opiskeltavien asioiden yhdistelyä ja 
yhteistyötä. useissa opetuskokeiluissa ja pro-
jekteissa on mukana eri oppiaineiden opettajia 
ja opettajaharjoittelijoita. ehkä parhaimmillaan 
eheyttävä opetus sisältää samanaikaisopetus-
ta. koulun integroiduilla kursseilla ja lyhyem-
missä opetuskokeiluissa mahdollistuu kahden 
näkökulman lähestymistapa yhteen ilmiöön. 
yhteistyö opettajien kesken tuo vaihtelua opet-
tajien arkeen, ja monialaisempi ohjaus toivon 
mukaan tekee oppilaan kurssikokemuksesta 
laadukkaamman ja monipuolisemman. hank-
keen koordinaattoreina toimivat äidinkielen 
opettajat mari mäki-paavola ja päivi soininen.
 
tämän lukuvuoden aikana integroidut, kahden 
tai useamman oppiaineen yhteistyönä järjes-
tämät opetuskokonaisuudet ovat olleet joko 
lyhyitä, oppitunnista muutamaan oppituntiin, 
tai kokonaisen kurssin mittaisia.
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musiikissa ja kuvataiteessa tehtiin yhteistyötä 
lukion ku1-kurssilla: ryhmät kävivät kaupun-
ginorkesterin konsertissa, johon kuului tiina 
osaran samanaikainen maalausperformanssi. 
esitettyä teosta analysoitiin musiikin tunneilla, 
ja kuvataiteessa tehtiin vastaava maalausko-
keilu samaan musiikkiin. kurssien yhteistyö 
koettiin innostavaksi ja onnistuneeksi.

historian ja maantieteen tunneilla 9b teki pro-
jektin oman asuinkunnan ja kaupunginosan 
erityispiirteistä.

kaksi kahdeksatta luokkaa kirjoitti tet-viikos-
taan raportin, jota työstettiin oppilaanohja-
uksen ja äidinkielen opettajien ohjauksessa 
äidinkielen ja kirjallisuuden oppitunneilla.

tietotekniikan ja äidinkielen ja kirjallisuuden 
opettajaharjoittelijat, opettajat ja opettajankou-
lutuslaitoksen lehtorit suunnittelivat ja toteutti-
vat viisi erilaista opetuskokeilua yläkoulumme 
eri luokilla. projektia on kuvattu tarkemmin 
ohjatun harjoittelun luvussa.

kielten laitoksen suomen kielen oppiaineen 
ja koulumme yhteisenä vuosittaisena hank-
keena toteutettiin myös aineenopettajahar-
joittelun yhteistyökurssi. teoriaa ja käytäntöä 
äidinkielen opetuksessa -kurssi (3 op) pyrkii 
eheyttämään suomen kielen oppiaineen ja 
aineenopettajaharjoittelun sisältökokonaisuuk-
sia. professori minna-riitta Luukan luennoilla 
ja koulumme äidinkielen ja kirjallisuuden 
opettajien demonstraatioissa on lähestytty 
kirjoittamisen opettamisen, arvioinnin, luke-
misen ja kielitiedon osa-alueita sekä tieteen 
että käytännön näkökulmista.

mainittujen opetuskokeilujen lisäksi eheyttävä 
opetus on myös osa koulumme opetussuun-
nitelmaa, sillä eri oppiaineiden yhteiset, ns. 
int-kurssit, ovat osa kurssitarjontaa. esimer-
kiksi kuvataiteen ja tekstiilityön yhteistyönä on 
syntynyt muodin huipulle -kurssi ja kuvataiteen 
ja teknisen työn yhteinen kokonaisuus on 
askeleita arkkitehtuuriin.

Arkkitehtuurikurssi

Pesästä majaan - majasta taloon

kuvataiteen ja teknisen käsityön luokissa 
käy innostunut puheen sorina ja toime-

liaat kädet toteuttavat yhdessä synnytettyjä 
ja kehiteltyjä ideoita asumisesta, taloista ja 
tiloista talojen sisällä. meneillään on yläkoulun 
ensimmäinen arkkitehtuurin valinnaiskurssi.  
askeleita arkkitehtuuriin on yksi koulun integ-
roiduista kursseista, jossa kuvataide ja tekni-
nen käsityö ovat yhdistäneet näkökulmansa 
ja tavoitteensa. 

kurssi aloitettiin miettimällä kenelle kaupunki 
kuuluu ja miten ympäristö vaikuttaa ihmisen 
käyttäytymiseen sekä tunteisiin. omia paikka-
kokemuksia purkamalla, arkkitehtonisia ideoita 
eri tavoin havainnollistamalla ja  testaamalla 
syntyi yhdessä toteutettu aikuisen korkuinen 
kerrostalon  pienoismalli huoneistoineen. 
tilaa, rakenteita, muotoja, värejä ja materiaa-
leja miettiessä ja testatessa oli mahdollisuus 
fantasioida oman huoneen muutostoiveista tai 
tulevaisuuden toiveasunnon ratkaisuista. kes-
kustelu liikkui luontevasti yksilön mahdollisuuk-
sissa vaikuttaa omaan asuinympäristöönsä. 

koulun aulassa kerrostalo yksityiskohtineen ja 
valoineen veti ohikulkijoita puoleensa. kaikki 
saivat mahdollisuden osallistua suunnitteluun 
ajatuksen tasolla. osa huoneista ja huoneis-
toista lahjoitettiin pienempänä kokonaisuutena 
päiväkoti arkki-parkkiin viisi-kuusivuotiaiden 
ryhmään. päiväkotilapset voivat jatkaa siitä, 
mihin oppilaat jäivät, ja tuoda taloon elämän 
ja tarinat äänineen ja tuoksuineen.
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osia kokonaisuudesta

Rebekka Kierros kertoo talon tekemisestä. 
Taustalla ovat Sara Ronkainen, Janina Ahtiai-
nen, Juuli Kauranen ja Anna Kettunen.

Maahanmuuttajaoppilaan 
koulunkäyntiä tukeva hanke

keväällä 2009 käynnistyneen maahanmuut-
tajaoppilaan koulunkäyntiä tukevan kehit-

tämishankkeen pääasiallisena tavoitteena on 
eheyttää oppilaan koulupolkua alakoulusta 
yläkouluun. hankkeen turvin on pyritty kehit-
tämään koko normaalikoulua koskeva toimin-
tamalli, jonka avulla parannettaisiin tiedon kul-
kua ja tukitoimia maahanmuuttajaoppilaiden 
koulunkäyntiin liittyen. aiempina lukuvuosina 
on mm. kehitelty yhteistyöverkostoa muiden 
normaalikoulujen kanssa monikulttuurisessa 
työryhmässä ja selkiytetty s2-tiedottamista 
koulun tiedotteissa ja internet-sivustolla.

päättyvänä lukuvuonna hankkeen painopiste 
on ollut opettajien ja henkilökunnan suomi 
toisena kielenä -tietouden ja käytännön 
osaamisen lisäämisessä. syyskuussa opetta-
jien teso-koulutuksessa piispalassa yhtenä 
teemana olivat s2-opetuksen haasteet, ja opet-
tajat saivat opastusta ja käytännön vinkkejä 
maahanmuuttajaoppilaiden opettamiseen. 
opettajien välistä yhteistyötä on pyritty lisää-
mään esim. oppilaiden tarvitsemasta tukiope-
tuksesta sopimisessa ja tarjoamalla okL:ssa 
syventäviä opintojaan tekeville opiskelijoille 
mahdollisuutta tulla opintojensa puitteissa 
auttamaan maahanmuuttajaoppilaita eri op-
piaineiden opiskelussa.

hankkeen vastuuhenkilöinä ovat toimineet 
yläkoulun puolella äidinkielen ja kirjallisuuden 
lehtori päivi soininen ja alakoulun puolella 
erityisopettaja heta orrain.
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yriTTäjyysKasVaTUs

alakoulu

alakoulussa on painotettu erityisesti sisäistä 
yrittäjyyttä eli tapaa toimia erilaisissa ar-

kipäivän tilanteissa.  tähän kuuluu sellaisten 
oppimistilanteiden ja oppimisympäristöjen 
järjestäminen, joissa harjoitellaan luovuutta, 
aloitteellisuutta, pitkäjänteistä tavoitteen 
saavuttamista ja yhteistyötaitoja.  tiimityö- ja 
yhteistyötaitojen harjoittelu on ollut keskei-
sessä asemassa. näitä taitoja on harjoiteltu 
systemaattisesti eri oppiaineiden ja projektien 
yhteydessä.

sisäinen yrittäjyys  on aktiivista, vastuullista 
suhtautumista asioihin, muihin ihmisiin ja 
ylipäänsä kaikkeen siihen, minkä kanssa 
kulloinkin ollaan tekemisissä. se on oman 
itsensä tavoitteellista kehittämistä koululaise-
na, opiskelijana, harrastajana ja työntekijänä. 

opettajaopiskelijoita on ohjattu opetuksen ja 
opiskelun suunnittelussa ottamaan huomioon 

yrittäjyyskasvatuksen sisältöjä ja tavoitteita.  
opiskelijat ovat olleet mukana suunnittele-
massa projektien toteuttamista ja seurantaa.

alakoulussa yritteliästä tapaa toimia on har-
joiteltu luontevasti erilaisten luokan varain-
hankintaprojektien ja muiden pitkäjänteisyyttä 
vaativien projektien puitteissa.  yrityssimu-
laatioiden avulla on harjoiteltu monipuolisesti 
yrittäjyyteen kuuluvia asioita ja opiskelua on 
integroitu eri oppiaineisiin.  teknologiakas-
vatus ja -kilpailut ovat tarjonneet tilaisuuksia 
innovatiiviseen, luovaan ja tavoitteelliseen 
tuotteen suunnitteluun ja valmistamiseen. 
käsityön projekteissa on harjoiteltu tuotteen 
suunnittelua, valmistusta, teknologisia taitoja 
ja arviointia. 

kiva-kouluhankkeen  puitteissa on harjoiteltu 
ryhmäytymistä, ihmistuntemusta ja opeteltu 
tunnistamaan erilaisia rooleja.  ohjelman 
harjoitukset ovat olleet omiaan vahvistamaan 
tiimityöskentelytaitoja ja yhteistä tavoitteiden 
asettelua.

Kohti  yhteistä tavoitetta animaatiopajassa - Eero, Hanna, Helmi ja Atte 5a:lta
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6c- ja 5a-luokka osallistuivat tämä toimii! 
-teknologiakilpailuun. toiminnan avulla pyrittiin 
kehittämään luovaa ongelmanratkaisukykyä, 
yhteistoiminnallista työskentelytapaa ja eri 
tieteenalojen sovellusten käyttöä teknisen 
laitteen suunnittelussa ja toteutuksessa. kil-
pailuun kuului myös markkinoinnin suunnittelu 
sekä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämi-
nen. opetusharjoittelijat osallistuivat kilpailun 
toteutukseen.  

osallistava koulu ja oppilaskuntatoiminta on 
liittynyt myös koulumme toimintakulttuuriin. 
oppilaskunnan toiminta on tärkeä osa lasten ja 
nuorten demokraattista toimintakulttuuria.  op-
pilaskuntatoiminnalla on pyritty kehittämään 
oppilaiden valmiuksia toimia oman ryhmänsä 
edustajana ja harjaannuttamaan neuvotteluun 
perustuvaan yhteistoimintaan.  

yritysvierailuja, opintokäyntejä ja opintoretkiä 
on tehty eri luokka-asteilla.  opetusharjoitte-
lijoita on ollut mukana suunnittelussa, toteu-
tuksessa ja arvioinnissa.  vierailuja on tehty 
mm. kulissi-teatteriin, kaupunginteatteriin, 
Konneveden kuntaan ja kestovaippafirmaan.

eero hiltunen ja Juhani rahela

Tässä harjoituksessa on yhteinen tavoite tarkasti tiedossa.
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yläkoulu Ja lukio

yläkoululla ( 7.–9.-luokat ) yrittäjyyskas-
vatuksen koulutusmuotona on vuodesta 

2006 tehty yhteistyötä  valtakunnallisen nuori 
yrittäjyys ry:n kanssa. oppilaat ovat perusta-
neet yrittäjyyskursseilla tiiminä oikealla rahalla 
toimivia yrityksiä koko lukuvuoden ajaksi. 
Lukuvuoteen 2010 - 2011 mennessä koululla 
oli toiminut jo seitsemän ny-yritystä. tänä 
lukuvuonna yrityskursseja ei valittu riittävästi 
yläkoulun eikä myöskään lukion puolella, 
jossa ny-yrittäjyyskurssit olivat ensi kerran 
tarjottimella valittavana. koulumme yrittäjyys-
kasvatuksen koordinaattori Jukka Jokinen kävi 
muutaman kerran esittelemässä koulumme 
yrittäjyystoimintaa paikallisen yes-keskuksen 
järjestämissä yrittäjyyskoulutustapaamisissa 
keski-suomen alueen opettajille.

syksystä 2010 lähtien koulumme on ollut 
mukana euroopan sosiaalirahaston (esr:n) 
osittain rahoittamassa valtakunnallisessa 
yrittäjyyskasvatusprojektissa ”yvistä energiaa 
opettajankoulutukseen”. tämä turun yliopis-
ton ja turun normaalikoulun koordinoima 
hanke ajoittuu vuosille 2010-2013. projek-
tissa yviä on tarkoitus kehittää sisällöllisesti 
opettajankoulutuksen tarpeita ajatellen siten, 
että yrittäjyyskasvatuksen verkostoyhteistyö 
vahvistuu opettajankoulutuksessa. yvissä 
kehitetään yrittäjyyskasvatuksen mittaristosta 
opettajankoulutuksen tarpeisiin työkalu, jolloin 
on mahdollista vahvistaa opettajankoulutuk-
sessa yrittäjyyskasvatustoimien arviointia.

Lukuvuonna yvi:n seminaareihin ja verkostoi-
tumistapaamisiin ovat osallistuneet koulultam-
me tarja tähkänen ja Jyrki Lempinen. Lisäksi 
Jukka Jokinen ja Jyrki Lempinen ovat yhdessä 
historian ja yhteiskuntaopin opettajaharjoit-
telijoiden kanssa tutustuneet Jao:n tiloissa 
toimivaan yes-keskukseen. tätä yhteistyötä 
on tarkoitus jatkossa hyödyntää mm. ”nuori 
yrittäjyys”  eli  ny- yritystoiminnan kehittä-
misessä ottamalla tulevat opetusharjoittelijat 
mukaan toiminnan suunnitteluun.
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KaNsaiNVäliNEN TOimiNTa

alakoulu

normaalikoulun ja koko yliopiston pai-
nopistealueista kansainvälisyys näkyi 

lukuvuonna 2011 - 2012 monella tavoin. 
Comenius-projekti, Comenius -ja kulttuuri-
kerho, ulkomaalaisopiskelijat sekä erilaiset 
vierailijat toivat kansainvälistä väriä norssin 
arkeen. 

Comenius- ja kulttuurikerhossa työstettiin 
Comenius-projektin tuotoksia ja tutustuttiin 
eri maiden tapoihin, kieliin ja kulttuureihin 
opettajankoulutuslaitoksen vaihto-opiskeli-
joiden vetämänä. vierailijoita riitti honsu:n 
amerikkalaisvahvistuksesta japanilaisiin 
professoreihin, italialaisiin rehtoreihin ja abu 
dhabilaisiin opettajankouluttajiin. yhteensä 19 
opaskerholaista kierrätti vieraita vuorollaan 
esitellen koulua englanniksi. 

Work-Rest and Play in Europe – 
alakoulun Comenius-projekti

syksyllä 2011 käynnistyi kaksivuotisen 
Comenius-projektimme toinen toiminta-

vuosi. kolmen koulun välisessä hankkees-
samme suomalaiset, turkkilaiset ja englan-
tilaiset partnerikoulut tarkastelivat terveitä 
elämäntapoja ja raportoivat niistä toisilleen. 
vuoden teemana oli hyvinvointi ja liikkuminen 
kaikissa muodoissaan. oppilaat keräsivät 
liikuntaleikkejä välitunneilta ja kuvasivat niitä 
yhteistä koostetta varten. kuvataidetöistä 
projektin tuotoksena koottu seinäkalenteri 
vuodelle 2012 esittelee eri maiden tyypillisiä 
urheilulajeja. kevään 2012 eurooppa-päivänä 
partnerikoulut toteuttivat mini-olympialaiset ja 
vertasivat tuloksia kolmessa lajissa eri maiden 
välillä. vuosi sisälsi tietysti myös projektivie-
railuja kaikkiin partnerimaihin.  toukokuussa 
2012 neljä opettajaa ja kolme oppilasta mat-
kusti projektin päätöskokoukseen englannin 
Gatesheadiin.

Italialaisvieraita
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Kielten opettamisen kehittämishanke

normaalikoulu osallistuu opetushallituksen 
kielitivoli-kehittämishankkeeseen, jonka 

tavoitteena on kielivalintojen monipuolis-
taminen ja kieltenopetuksen kehittäminen 
sekä hyvine käytänteiden jakaminen. hanke 
sisälsi kielipäiviä, kielivalintavanhempainiltoja 
sekä opettajien täydennyskoulutusta. kielten 
tarjonnassa Jyväskylän normaalikoulu on va-
likoimaltaan kaupungin laajin, ja opetusryhmiä 
on erityisesti alakoulussa saatu mukavasti 
syntymään. vuoden 2012 hanketta normaali-
koulujen verkostossa vetää Jyväskylä, ja maa-
liskuussa järjestettiin alakoululla ensimmäinen 
verkostoseminaari.

Alakoulun Comenius-vierailu 
Jyväskylässä 23. - 27.9.2011

Comenius-projektimme ”Work, rest and 
play in europe” toinen toimintavuosi 

alkoi projektitapaamisella Jyväskylässä. 
edellisellä kertaa vieraamme saivat nauttia 
paukkupakkasista, tällä kertaa oli syysruskan 
vuoro. perjantaina iltapäivällä englantilaiset 

vieraamme saapuivat helsingistä junalla, 
hieman myöhemmin myös turkkilaiset samalla 
tavoin. englannista oli lähtenyt mukaan rehtori 
ja 3 opettajaa, samoin turkista. 

projektikokouksessa suunnittelimme syksyn 
toimintaa sekä ihailimme projektin tuotoksena 
syntynyttä urheilukalenteria. osalle vieraista 
tämä oli jo neljäs kerta Jyväskylässä, niinpä 
päätimmekin lauantaina pakata vieraat au-
toihin ja näyttää vähän toisenlaisia maisemia 
tampereen suunnassa. pyynikin näkötor-
nista oli huikeat näkymät purevasta tuulesta 
huolimatta!  

sunnuntaina oli vuorossa ehkä vieraille 
mieleenpainuvin retki: keräsimme jokaiselle 
lainaksi kumisaappaat ja lähdimme metsäs-
tämään suppilovahveroita! mukaan lähti myös 
Jokisen majoittajaperhe, 2 koiraa sekä lähes 
koko Comenius-tiimi. saalis oli hyvä, ja illalla 
nautimmekin sienikeittoa vastapoimituista 
sienistä. 

maanantaina vietettiin euroopan kielipäivää, ja 
vieraamme pitivät työpajoja 2.- ja 3.-luokkien 
oppilaille. projektikokous jatkui, ja löimme luk-

Mustaamakkaraa englantilaisille!
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koon seuraavan toimintajakson päivämääriä 
ja toimintoja. päätösillalliselle hotelli albaan 
saimme myös johtavan rehtorin mukaan. 
vieraat saivat läksiäislahjaksi kuivattuja sup-
pilovahveroita sekä itse tehdyt kipukoukut.
 
vierailu oli kaikin puolin onnistunut, ja vieraam-
me kiittelivät ikimuistoisista elämyksistä joita 
onnistuimme heille tarjoamaan. 

Kielipäivän pelit kiinnostivat niin isoja kuin pieniäkin.

Unesco-koulutoiminnasta

yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksi-
en julistus sisältää periaatteet ihmisarvos-

ta, oikeudenmukaisuudesta ja tasa-arvosta. 
unesco on yk:n alajärjestö, jonka tavoitteena 
on vaikuttaa rauhan ja turvallisuuden ylläpitä-
miseen edistämällä kansainvälistä yhteistyötä 
kasvatuksen, tieteen ja kulttuurin avulla. 
unesco-kouluna pyrimme noudattamaan 
unescon päämääriä  testaamalla unescon ai-
neistoja, kokeilemalla uusia lähestymistapoja, 
johtamalla kokeiluhankkeita ja osallistumalla 
niihin sekä levittämällä käytänteitä, jotka liitty-
vät ihmisoikeuksiin, demokratiaan, kulttuuriin, 
kulttuuriperintöön sekä kulttuurien väliseen 
oppimiseen ja ympäristönsuojeluun.

unesco-koulujen yhdysopettajat esittelevät 
koulujensa toimintaa ja suunnittelevat tulevaa 
opetushallituksen järjestämissä vuositapaa-
mis- ja koulutustilaisuuksissa. Lukuvuoden 
2011 - 2012 tapaamisessa pohdittiin, miten ho-
lokaustiin liittyviä asioita voitaisiin ottaa esille 
opetuksessa, sillä suomi valittiin vuonna 2011 
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holocaust task Force -järjestön täysjäseneksi. 
Järjestö on hallitusten välinen, ja sen tarkoi-
tuksena on tukea holokaustin tiedostamiseen 
liittyvää kasvatusta ja tutkimusta sekä vaalia 
holokaustin muistoa. 

koulumme tekee yhteistyötä Jyväskylän 
seudun unesco-koulujen, unesco-normaa-
likoulujen ja Jyväskylän yliopiston opetta-
jankoulutuslaitoksen kanssa, joka on myös 
unescon yhteistyökumppani. koulun toimin-
taan kuuluvat myös projektit ja hankkeet eri 
järjestöjen sekä museoiden kanssa. unesco-
asiat näkyvät opetuksessa, opetusharjoitte-
luissa sekä koulukokoontumisissa ja muissa 
tapahtumissa. 

unesco-kouluna toimintaamme liittyvät 
ihmisoikeus-, demokratia- ja kansainväli-
syyskasvatus. tavoite kasvattaa oppilaita 
erilaisuuden hyväksymiseen, ympäristön, 
luonnon ja kulttuuriperinnön kunnioittamiseen 
sekä unesCon maailmanperintökohteiden 
arvostamiseen näkyi monella tavalla koulu-
vuoden aikana.

syyslukukaudella oppilaat ja opettajat ke-
räsivät rahaa kehitysmaiden lapsille unicef-

Vilinää Unicef-kävelyn tarrojen jakamispisteellä

kävelyllä, joka toteutettiin harjun ulkoilupolulla. 
145-vuotisjuhlaviikon tapahtumista 4. luokkien 
toimintapäivä ja 6. luokkien videopajapäivä 
liittyivät unesco-koulutoimintaan. 

marraskuussa 4c-luokka pääsi osallistumaan 
opettajankoulutuslaitoksen opettajaopiske-
lijoiden ”suomalaisen kulttuurin jalanjäljillä 
musiikin ja taiteen keinoin”-opintoihin liittyvään 
työpajaan. opiskelijat suunnittelivat pajan 
osaksi yliopiston päärakennuksen aulassa 
ollutta Cross Currents -taidenäyttelyä. tar-
koituksena oli maahanmuuttajan asemaan 
asettautuminen ja myönteisen suhtautumisen 
kehittyminen erilaisuutta kohtaan. 

kevätlukukaudella 4. luokat toteuttivat toi-
mintapäivän unesCon keskisuomalaisessa 
maailmanperintökohteessa eli petäjäveden 
vanhassa puukirkossa ja sen ympäristössä. 
toimintapäivä suunniteltiin ja järjestettiin 
yhteistyössä didaktiikan lehtori marjo autio-hil-
tusen,  opettajankoulutuslaitoksen kuvataiteen 
opiskelijoiden ja petäjäveden seurakunnan 
kanssa. opintopäivän antia työstettiin myö-
hemmin koulussa. 



KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

114

6b-luokan ja opettaja henna suomen touko-
kuinen leirikoulu suuntautui vanhaan rau-
maan eli länsisuomalaiseen unesCon maa-
ilmanperintökohteeseen. Leirikouluun mukaan 
lähtenyt opetusharjoittelija minna Lönnqvist 

pohjusti vanha rauma -asioita äidinkielen ja 
kuvataiteen oppitunneilla.

Jyväskylän seudun unesco-koulujen edustajat 
kokoontuivat kerran kuukaudessa koulullem-

Petäjäveden vanha puukirkko on Unescon maailmanperintökohde. 

4c:läisiä Cross Currents -työpajassa yliopiston päärakennuksen aulassa
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me suunnittelemaan toimintaa ja laatimaan 
yhteisiä peda.net-sivuja. unesco-kouluilla on 
velvollisuus levittää järjestön päämäärien mu-
kaista tietoutta sekä kokeilla ja toteuttaa uusia 
lähestymistapoja. siksi Jyväskylän seudun 
unesco-koulut suunnittelivat peda.net-sivuja, 
joilta asiasta kiinnostuneet voivat etsiä tietoa 
unesco-koulujemme toiminnasta. sivuille 
tulee myös ideapankki, jonka kautta muut 
koulut voivat lainata ideoita sekä laatimaam-
me aineistoa, kuten juhlien ja toimintapäivien 
materiaaleja. 

Vierailu Turkkiin 16. - 21.12. 2011

irmeli pietilä ja eero hiltunen tekivät 
Comenius-vierailun turkin adanaan joulu-

kuussa. myös englannista oli projektivieraita 
mukana. vierailu sisälsi käyntejä partnerikou-
lussa sekä adanan yksityisessä koulussa. 
vieraat otettiin vastaan lämpimästi ja projek-
tikokouksissa riitti paljon keskusteltavaa. suo-
malaiset vieraat menivät turkkiin jo kokousta 
edeltävänä viikonloppuna, jolloin isännät olivat 
järjestäneet mukavaa vapaa-ajan ohjelmaa. 
suomalaiset majoittuivat turkkilaisiin koteihin, 
mikä antaa entistä laajemman kuvan vierailu-
maan olosuhteista.

yläkoulu Ja lukio

Saksan kielisuihku – Inssiajo 
Autobahnilla

yläkoulun oppilaille järjestettiin marras-
kuussa saksan kielisuihkutapahtuma, 

jolla haluttiin kannustaa oppilaita valitsemaan 
saksa vieraaksi kieleksi. kielisuihku on kielikyl-
vyn kevyempi versio. ominaista kielisuihkulle 
ovat pelien, leikkien, laulujen, lorujen ja joka-
päiväisten fraasien oppiminen. kielisuihku on 
parhaimmillaan pehmeä alku vieraan kielen 
myöhemmälle opiskelulle.

saksan kielisuihkutapahtuma oli Goethe-
instituutin järjestämä interaktiivinen peli, 
joka oli suunnattu kielivalintojaan tekeville 7. 
luokan oppilaille. tämä jännittävä, tehokas 
ja ennen kaikkea hauska maantuntemus- ja 
kielipeli oli nimeltään ”inssiajo autobahnilla”. 

kyseessä oli etappipeli, jota pelattiin ryhmissä 
ja jota ohjasivat saksaa äidinkielenään puhu-
vat henkilöt. koulumme alakerroksen tiloissa 
ja käytävillä oli pysäkkejä, joissa ratkottiin 
tehtäviä ja kisailtiin ryhmien kesken. oppilaat 
lähtivät matkalle saksalaisiin kaupunkeihin; 
jokainen kaupunki oli etappi, jossa käymällä 
osallistujat varmistivat leiman ainutlaatuiseen 
matkamuistoonsa, ”inssiajomatkakassiin”. 
matkakassissa oli lisäksi apuvälineitä, jotka 
auttoivat ratkaisemaan tehtäviä. 

työpisteitä oli mm. esineiden tunnustelu, jossa 
tunnusteltiin keksintöjä saksankielisistä maista 
ja arvuuteltiin, mitä ne ovat. Jättisanaristikossa 
etsittiin sanoja valtavasta sanasalaatista. pu-
helinkeskustelussa soitettiin puhelu saksaksi 
ja haettiin avainsana. Logoseinällä ihmeteltiin, 
mitkä merkit ja yritykset tulevat saksasta. 
kassakaappi saatiin auki, jos osattiin laskea 
saksaksi. pyykkinarulla perusteltiin, miksi 
kannattaa opiskella saksaa. kamera-autoa 
ohjattiin pienoismaisemien läpi ja etsittiin sano-
ja. tutustuttiin musiikkivideoihin ja tunnistettiin 
musiikkia. kurkistettiin avaimenreiästä saksan 
sisäiselle rajalle ja nähtiin ddr. tähtitaivaalla 
luvattiin mikä sinusta tulee isona ja saatiin 
oma horoskooppi. taikaesineen voimalla 
etsittiin salakuvista, mitä niissä näkyy. sok-
koajossa opittiin suunnat sokkona ja ohjattiin 
kauko-ohjattua autoa huutojen opastuksella.  
Jalkapallokentällä otettiin ryhmäfutiskuva ja 
maskeerattiin stadionin tunnelmaan jne. 

ryhmät pelasivat toisiaan vastaan ja pelin 
lopussa voittajiksi selviytyivät ryhmät, jotka 
olivat ratkaisseet eniten tehtäviä ja jättäneet 
saksanmatkallaan taakseen eniten kilometre-
jä. tietokoneohjelma laski yhteen moottoritiellä 
matkatut kilometrit ja näytti samalla kaikille, 
missä päin saksaa kaupungit sijaitsevat ja 
mitä reittejä oli kuljettu. inssiajopeli antoi 
paljon vaikutteita ja faktoja saksankielisistä 
maista, niiden kulttuurista ja tuotteista tavoit-
teena innostaa nuoria opiskelemaan vierasta 
kieltä. peli tarjosi paljon nähtävää, sen aikana 
naurettiin paljon sekä puhuttiin tietysti saksaa. 
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Seiskaluokkalaiset Autobahnilla
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Norssilaiset Koblenzissa

pitkään jatkunut yhteistyö koblenzin Görres 
Gymnasiumin ja norssin välillä huipentui 

jälleen norssin lukiolaisryhmän tekemään 
vierailuun koblenziin elokuun lopulla. norssi-
laiset majoittuivat saksalaisten opiskelijoiden 
perheisiin ja pääsivät näin tiiviisti tutustumaan 
saksalaiseen kulttuuriin ja harjoittamaan omaa 
kielitaitoa. tiiviin viikon aikana norssilaiset 
havainnoivat Görres Gymnasiumin oppitunteja 
ja pohtivat suomalaisen ja saksalaisen koulun 
yhtäläisyyksiä ja eroja sekä heikkouksia ja 
vahvuuksia. viikon lopulla havainnot koottiin 
ryhmissä ja esitettiin Görresin oppilaille. ehkä 
näistä pohdinnoista jäi jotakin virikettä reppuun 
kotiinkin tuotavaksi. keskustelua ainakin 
heräsi paljon.

koblenzin kaupunkiin tutustuttiin kaupunki-
suunnistuksen ja vierailujen avulla. saksan 
suurista kaupungeista päästiin näkemään 
päivän reissuilla köln ja Bonn. kaupunkeihin 
tutustumiseen orientoivat etukäteistehtävät 
junamatkoilla, ja museovierailut ohjattuine 
opastuksineen germaanis-romaaniseen mu-
seoon kölnissä ja saksan historian museoon 
Bonnissa syvensivät historian tuntemusta. 
matka oli mieliinpainuva ja yhteydenpito isän-
täperheisiin jatkuu.

heidi mouhu

seuraavassa kahden lukiolaisen näkemys 
viikon annista matkakertomuksen muodossa: 

Maanantai

matkamme alkoi maanantaina iltapäivällä, 
kun lähdimme koululta kohti pirkkalan lento-
kenttää. Bussimatka sujui rauhallisissa ja jopa 
hieman väsyneissä merkeissä, sillä suurin osa 
opiskelijoista käytti tilaisuuden ottaa päiväunet 
hyväkseen. seurueemme koostui 14 opiske-
lijasta sekä valvojistamme heidi mouhusta ja 
kirsti koskesta.

saksan puolelle pääsimme lentojen puoles-
ta aikataulussa, mutta siihen saksalainen 
täsmällisyys sitten jäikin. eräs seurueemme 
opiskelijoista piti jättää matkalla jo noin puoli 
tuntia ennen koblenzia, mutta bussikuskimme 
päätti huristella hyvän matkaa ohi, ennen kuin 
huomasimme mokan. u-käännöstä vaan ke-

hiin ja takaisin, jo valmiiksi varsin verkkaisissa 
merkeissä sujunut automatka sai siis vielä noin 
tunnin viivästyksen.

Lopulta (juuri ja juuri saman vuorokauden 
puolella) onnistuimme kuitenkin kotiutumaan 
isäntäperheisiimme. vähän iltapalaa ja tutus-
tumista perheisiin, minkä jälkeen olikin korkea 
aika päästä vällyjen väliin pitkän matkapäivän 
jälkeen. 

Tiistai

aamulla olimmekin sitten erittäin pirteitä ja in-
nokkaita tutustumaan uuteen kouluun, Görres 
Gymnasiumiin, sekä samalla myös koblenzin 
keskusta-alueeseen ja kulttuurinähtävyyksiin. 
Liian vähän nukutun yön jälkeen ryhmä oli 
yllättävänkin pirteä ja päivä sujui rattoisissa 
merkeissä ja todella nopeasti jäätelöä nautis-
kellen ja ympäristöön tutustuen.

Keskiviikko

matkapäivä. isäntäperheemme toivat meidät 
aamulla koblenzin päärautatieasemalle, josta 
lähdimme suomalaisten kanssa junalla kölniin. 
heti rautatieaseman tunneleista kirkkaaseen 
päivänvaloon päästessämme olikin vastassa 
massiivinen näky: kölnin tuomiokirkko suoras-
taan valtasi näkökentän keskusaukiolla, aivan 
rautatieaseman vieressä.

reippaina turisteina kiipesimme satoja portaita 
kapeassa käytävässä päästäksemme huipulle, 
mistä sitten odottivat varsin upeat maisemat 
suurkaupungin ylle. kirkosta ulos päästyämme 
menimme läheiseen Germaanis-romaani-
seen museoon, missä tehty kierros veti kyllä 
uuvuksiin niin henkisesti kuin fyysisestikin.

museovierailun jälkeen oli ohjelmassa vapaata 
oleskelua ja visan vinguttelua kölnin kes-
kustassa. etenkin jälkimmäisessä muutama 
seurueemme jäsen onnistuikin varsin lahjak-
kaasti. koblenziin palattuamme vietimme iltaa 
isäntäperheidemme seurassa.
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Torstai

aamun vietimme koululla oppitunteja tark-
kaillen ja latinan alkeita opiskellen. ruokailun 
jälkeen suuntasimme kukkulan päälle katso-
maan BuGa-nimistä puutarhanäyttelyä, mitä 
osaa kokemuksena näin jälkikäteen paremmin 
arvostaa. puutarhoja paremmin mieleen reis-
susta jäi kuitenkin aivan mahtavat näköalat 
deutsches eckelle (paikka, jossa rein ja 
mosel kohtaavat) ja koko koblenzin yli.

illalla menimme koko porukalla syömään 
meksikolaiseen ravintolaan, jossa ruoka oli 
hyvää. ravintolasta kukin sitten jatkoi omia 
teitään isäntäperheisiin.

Perjantai

aamupäivällä saimme aikaa 
viimeistellä projektimme, jos-
sa tarkkailimme saksalaisen 
ja suomalaisen koulun eroja. 
valmistelujen jälkeen pää-
simme tietysti esittelemään 
tutkimuksemme tulokset mel-
ko kattavalle yleisölle.

melko vapaamuotoisen 
päivän jälkeen saavuimme 
koulun pihalle – mihinkäs 
muuallekaan sitä nyt perjan-
tai-iltana suuntaisi? ohjel-
massa oli kuitenkin grillausta 
ja rentoa yhdessäoloa, joten 
ilta sujui mukavasti.

Lauantai

heti aamusta suuntasimme 
saksalaisten isäntiemme 
kanssa Bonniin. sinne pääs-
tyämme jatkoimme suoraan 
saksan historiasta kertovaan 
museoon, joka osoittautuikin 
yllättävän mielenkiintoiseksi. 
museon jälkeen saimme 
viettää vapaasti aikaa Bonnin 
keskustassa, ja moni käytti-
kin ajan tuliaisten etsimiseen. 
 
Bonnista palattuamme vie 
timme viimeistä iltaa isäntä- 
 

perheidemme kanssa kuka missäkin.

Sunnuntai

aamulla viimeistelimme pakkaamiset, minkä 
jälkeen olikin jo aika hyvästellä. mukavan 
viikon jäljiltä matkalla olikin reissussa uupunut 
mutta hyvällä mielellä oleva iloinen porukka. 
tästä kertonee myös erään seurueemme 
opiskelijan pienimuotoinen näytös lentoken-
tällä, millä hän onnistui herättämään kovasti 
hilpeyttä myös kanssamatkustajissamme.

kaiken kaikkiaan reissusta jäi käteen paljon 
positiivisia asioita; paljon uusia kavereita, kieli-
taidon kohentumista sekä rutkasti ikimuistoisia 
kokemuksia!

ilja aalto 10C ja mesi pirhonen 11a

Matkaporukkamme Kölnin tuomiokirkon huipulla
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Koblenzlaiset vierailulla Norssilla

hiihtolomalta palattiin kouluun jännittävissä 
merkeissä, kun kauan odotetut vieraat 

saapuivat saksasta. syksystä saakka suun-
niteltu vierailuviikko pääsi vauhtiin isäntäper-
heiden toivottaessa matkalaiset tervetulleiksi 
koteihinsa. opiskelijat olivat olleet yhteyksissä 
vaihtopareihinsa jo ennakkoon, mutta uusia 
tuttavuuksia tehtiin koko viikon ajan. kerä-
sihän tämänvuotinen Jyväskylä–koblenz 
-vaihto ennätysmäärän osallistujia, yhteensä 
53 opiskelijaa.

tiistaiaamu alkoi oppituntien merkeissä 
aamutuimaan. päivän mittaan koblenzlaiset 
tutustuivat norssiin koulun oppaiden johdolla 
sekä opiskelivat suomen kieltä. iltapäivällä 
opiskelijat tutustuivat Jyväskylän keskustaan 
samalla oppien uusia puolia toisistaan kaupun-
kisuunnistuksen ja valokuvauksen merkeissä. 

keskiviikko lähti käyntiin Frontside ollien ja 
muiden opiskelijoiden suosikkien kaikuessa 

työskentelyn taustalla. yhdessä ihastelimme 
kaupunkisuunnistuksen hauskoja ja luovia 
tuotoksia, ja parhaat palkittiin. seuraavaksi 
liukasteltiin alvar aalto -museoon, jossa 
kokenutkin opas oli haasteen edessä jättiryh-
mämme kanssa. 

museovierailun inspiroitua opiskelijoilla oli 
aika uppoutua omien projektitöiden pariin. 
tänä vuonna kuvisope kerttu oli ideoinut 
yhteisen projektin teemana viihtyisä koulu-
ympäristö. marraskuussa norssilaiset saivat 
tehtäväkseen kuvata koulun ympäristöstä 
sekä viihtyisiä että luotaantyöntäviä paikkoja. 
koblenzlaiset puolestaan suunnittelivat pa-
rannusehdotuksia koulun ilmeeseen kuvien 
perusteella. yhteisen viikon aikana opiskeli-
jat pareittain työstivät ideoista pienoismallit, 
joihin koko koulu pääsi tutustumaan norssin 
käytävillä. 

keskiviikkoiltana vietettiin nyyttäreitä kou-
lulla ja saksalaiset tutustuivat suomalaiseen 
kulttuuriin myös napapiirin sankareiden väli-

Viihtyisää kouluympäristöä rakentamassa
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tyksellä. Lapin maisemien lisäksi eksoottista 
saksalaisille olivat varmasti myös englantilai-
set tekstit dubbauksen sijaan. tänäkin iltana 
korostui koko viikon ajan vallinnut kolmen 
kielen sorina.

torstaina norssilaiset opastivat vieraitaan 
yliopiston kampuksella. alvar aalto oli jälleen 
läsnä, ja kameroille tallentui reitin kiinnos-
tavimmat ja hienoimmat kohteet. keväthan-
kien vielä salliessa suunnattiin iltapäiväksi 
Laajavuoreen laskettelemaan. Jos rinne ei 
kutsunut, saattoi keskittyä tekemään kaatoja 
keilaradalla.     

viimeinen päivä Jyväskylässä sujui arkisissa 
merkeissä oppitunneilla. tapahtumarikkaan 
alkuviikon jälkeen oli vierailla mahdollisuus 
hengähtää vapaan iltapäivän muodossa. 
isäntäperheet valmistelivat iltaohjelman, ja 
ajatukset alkoivat siirtyä kohti helsinkiä. 

viikonlopuksi vaihdettiin maisemaa pääkau-
punkiin. kaksipäiväiseen ohjelmaan mahtui 
muun muassa oppilaiden kaupunkiopastuksia, 

Valmis tiimi lähdössä kaupunkisuunnistukseen

vierailu kansallismuseoon sekä retki suo-
menlinnaan. sunnuntai-iltapäivänä oli aika 
suunnata kotia kohti. tiet erkanivat, mutta 
monen mielessä varmasti jo välkkyy ensi 
syksyn jälleennäkeminen keski-euroopassa.  

kaisa eirtola ja Lotta mannila, lukuvuoden 
2011 - 2012 saksan opetusharjoittelijat
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Lukion antiikkikurssi  
Ateenassa 23. - 29.4.

retki oli osa historian ja uskonnon yhteistä 
lukion int 22 -kurssia eli antiikin kreikka 
-kurssia. siihen liittyi yhteisiä opetustuokioita, 
videoanalyyseja ja etukäteistehtäviä, joissa 
lukiolaiset tutustuivat pienryhmissä muinaisen 
ja nykyisen ateenan keskeisiin paikkoihin. 
kunkin työn tekijät toimivat leirikoulun aikana 
ko. vierailukohteessa ”matkaoppaina” muille.
 
ateenassa oli samanaikaisesti huhtikuun 
viimeisellä viikolla kahden eri normaalikou-
lun – Jyväskylän ja oulun – lukion oppilaita ja 
opettajia pitämässä leirikoulua. osa kurssien 
ohjelmasta oli yhteistä, muun muassa päivä-
retki peloponnesokselle toteutettiin samana 
päivänä. epidauroksen teatterissa yhdessä 
oululaisten kanssa tuotettiin pantomiiminäy-
telmiä antiikkisista ja nykyaikaisista aiheista.

matkan aikana lukiolaisemme saivat hyvin 
kattavan käsityksen ateenan ja kreikan merki-
tyksestä historian ja uskonnon näkökulmasta. 
samalla tutustuttiin kreikan luonnon monimuo-
toisuuteen kasvitieteellisessä puutarhassa 
ja peloponnesoksen retkellä oulun norssin 
biologian opettajan esitelmien pohjalta.

kurssilla ja matkalla toimi opettajana kari 
pöntinen.

seuraavassa kahden opiskelijan näkemys 
viikon kulusta kuvien ja matkakertomuksen 
muodossa.

Perhe Poentisen seikkailut Ateenassa

saavuimme iltapäivällä matkasta väsyneinä 
ateenaan. teimme pienen tutustumisretken 
ateenan keskustaan ja kiersimme kasvitie-
teellisen puutarhan.

tiistai aamuna suuntasimme metrolla kohti 
vanhaa kaupunkia ja akropolista. kävim-
me katsomassa akropoliksen raunioita ja 
dionysoksen teatteria. kävimme tutustumassa 
akropolis-museoon, joka oli todella iso ja mie-
lenkiintoinen. syötyämme mahamme täyteen 
kreikkalaista ruokaa yritimme päästä myös 
agoralle, mutta kreikkalaisten aikataulujen 
mukaan se oli mennyt jo aikaisemmin kiinni.

keskiviikkona oli vuorossa suomen ateena-
instituuttiin tutustuminen. saimme kuulla 
instituutin tehtävistä, joihin kuuluvat muun 
muassa kurssit, arkeologiset kaivaukset ja 
tutkimukset sekä yhteistyö ulkomaalaisten 
kanssa. sieltä kävelimme pnyx-kukkulalle, 
josta oli hienot maisemat koko ateenaan. tiis-
taiksi suunniteltu agoran retki siirtyi keskiviikol-
le. kävimme myös agora-museossa. ruuan 
jälkeen kävimme katsomassa olympeionia ja 
olympiastadionia, jossa pidettiin vuoden 2004 
olympialaisten avajaiset.

torstaina pidimme hieman rennomman päi-
vän ja suuntasimme aamulla lautalla aiginan 
saarelle. saarella vietimme aurinkoista päivää 
rannalla. ennen lähtöä kävimme vielä kiertä-
mässä satamassa olleen pienen ortodoksisen 
kirkon.

aikaisin perjantai aamuna lähdimme oulun 
norssilaisten kanssa bussilla kohti pelopon-
nesoksen saarta. pysähdyimme katsomaan 
korintin kanavaa ja muinaisen korintin rau-
nioita sekä museota. kiipesimme korkealle 
mykenen kukkulalle jossa pidettiin muutama 
esitelmä. kävimme epidauroksessa, jossa 
on antiikin ajoilta hyvin säilynyt teatteri. 
siellä teimme ryhmissä pantomiiminäytelmiä 
kreikkaan liittyen. sen jälkeen suuntasimme 
bussilla takaisin ateenaan retkestä väsyneinä.

Lauantaina kävimme vierailemassa arkeologi-
sessa museossa, jossa oli paljon nähtävää eri 
aikakausilta. osa meistä kävi vielä tutustumas-
sa bysanttilaiseen museoon. tämän jälkeen 
saimme loppupäivän vapaaksi viimeisten 
ostosten tekemiseen ja pakkaamiseen. Lauan-
tain ja sunnuntain välisenä yönä neljän aikaan 
lähdimme kohti koti-suomea. 

anna takkunen (111) ja miia kilpiö (voion-
maan lukio)
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Akropoliksen temppelit  hotellimme Apollon katolta kuvattuna

Epidauroksen teatteri
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Perhe Poentinen, kuten Aiginan retkellä lipputoimiston virkailija ryhmäämme kutsui

Pantomiiminäytelmä Epidauroksen teatterissa
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kansainVälinen 
science-ProJekti

koulumme tekee yhteistyötä ranskalaisen 
lukion Lycée oiseletin kanssa. Lukio sijaitsee 
Bourgoin-Jallieussa 30 km Lyonista. projekti 
on kaksivaiheinen. ensimmäinen osa käynnis-
tettiin toukokuussa täällä Jyväskylässä.  ryh-
mä koostui yhteistyökoulumme 24 oppilaasta 
ja kahdesta opettajasta. sekä oppilaat että 
opettajat olivat kotimajoituksessa norssilais-
ten isännöiminä. yhteistyö koostuu kahden 
oppilaitoksen välisestä vaihto-ohjelmasta, 
jossa ranskalaisten isännöimä osuus toteutuu 
syyskuussa 2012 ranskassa. 

Leirikoulu suomessa sisälsi mm. oman yli-
opistomme luonnontieteellisten ainelaitosten 
kanssa toteutettavan yhteistyöpäivän, vierai-
lun keljonlahden voimalaitokselle sekä muo-
dostettujen ryhmien tutkimussuunnitelman 
tekoa. oppilaista on muodostettu 11 ryhmää, 
joiden on tarkoitus syventyä tutkimuksellisella 
otteella ydinenergian tuotantoon erilaisista 
näkökulmista. työt käynnistetään täällä Jy-
väskylässä ja saatetaan sitten päätökseen 
ranskassa syksyllä. tavoitteena on saada 
aikaiseksi yhteinen julkaistava raportti tai 
kannanotto muodostettujen tutkimusaiheiden 
pohjalta.

Mathias 

Something different from France (sauna, 
temperature…), beautiful country, people 
funny and nice! Good food. The high school 
is different because of the number of pupils in 
one lesson and because of the cafeteria which 
is free… A nice trip! 

Anne-Camille

Thank you so much for your friendly welcome! 
We had a great time here, sun, sauna, lakes, 
nice people, everything needed to have fun!

Ranskalaisten oppilaiden kokemuksia Suomesta

Koko ryhmällä on liikunnallinen iltapäivä takana.
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Sarah & Marie

Great experience! Finland is so different from 
France, and what we heard about the finnish 
was wrong: you were all so nice and welco-
ming! We advise you to do the exchange, 
we’ve had so much fun!

Thanks a lot to all of you

Baptiste 

Thanks a lot for everything, my family was very 
nice with me and I discovered a lot of different 
things! I love the Finnish food and watch the 
ice hockey with some red juice.
Hope you’ll have the same feelings in France.

See you!

Yhteisen projektimme käynnistysvaihe

Kokeellinen työpiste yliopiston Nanoscience Centerissä
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one big thing after living here for 9 months 
is that I´ve learnt to appreciate the sun! 

And to be happy when the road is not wet or 
frozen but dry and I don´t have to worry about 
falling off my bike! In the long winter,there 
were times when my eyelids would freeze up 
when cycling and hands and feet numb in just 
5 minutes after leaving home!  

These everyday or every year life experience 
for the Finns,was a surreal experience for me. 
That´s what made me notice that I´m in a totally 
different land now. 

I am really happy that now we have the sun 
back again and the days are becoming longer. 
The winter  was fun too,walking in the white 
forest and skiing,seeing and even skating on 
the frozen lake was a very special thing for 
me and I really enjoyed it. Not everything went 
perfectly,for example I didn´t understand the 
course systems here so I only knew recently 
that I was taking random lessons and that was 
why I was always in lessons with unfamiliar 
faces and had to make new friends in every 

lesson in every jakso!  But now I understand 
better. And all the experience, even the sad-
ness that I sometimes got when I thought" 
do I really have friends yet? or are they just 
being nice to me!?" has hopefully had a good 
influence on learning about other people 
and the experience of always trying to smile 
made me think about confidence and how 
positively,optimistically I could think about my 
situation,and thinking who I am.The darkness 
in the autumn and winter felt like forever for me 
and that was definitely the hardest period for 
me. The Finns were even quieter and people 
passing by on the streets seemed to stare at 
me as if we are enemies! 

My main theme here in Finland was to make 
friends,interact with many people,people from 
all sorts of back ground,which could make me 
a more mature person and I believe that I've 
done that pretty well. Not all the people who I 
tried to interact with became friends and many 
times the cool attitude from them took away 
my energy. But being here for a whole year 
gave me the chance to see more than one 
side of the poeple,the country. I met many 
people. Some of them were very friendly,some 
were shy,and some were great people but just 
needed an extremely long time to show who 
they really were.  Now they too became friends 
so I'm happy that I didn't give up smiling and 
trying to talk with them.

Up to now,more than half of the big memories 
that I recall about Finland are good ones and 
I'm still excited and happy. I believe that the 
true value of all the experience that I had 
during this year will only show after some 
years has passed,but I am already sure that 
everything that I experienced here in Finland 
will definitely help me in the future,maybe 
by giving me some confidence when I need 
it,or maybe the good memories to push me 
further. I apreciate all the people who helped 
me throughout my year and also hope that I 
gave them something new too.

Sora Miyara

Sora Miyara - The exchange year
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TäyDENNysKOUlUTUs

normaalikoulu tekee täydennyskoulutuksessa yhteistyötä eri ainelaitosten, okL:n ja aluehal-
lintoviraston koordinoiman oppivat kuppilat -yhteistyöverkoston kanssa. tänä lukuvuonna 

toiminta on keskittynyt ainelaitosyhteistyöhön ja kevään aikana norssin sisäiseen tieto- ja 
viestintätekniseen täydennyskoulutukseen. useat norssin opettajat ovat toimineet itsenäisesti 
tai aineryhminä yhteystyötahojensa kanssa aktiivisesti erilaisissa täydennyskoulutustehtävissä. 
esimerkiksi valtakunnallisessa liikunta opettavien opettajien täydennyskoulutusverkostossa Jy-
väskylän normaalikoulu on toiminut nyt neljättä vuotta yhdessä 13 muun opettajakoulutusyksikön 
kanssa. täydennyskoulutuksen haasteet ovat edelleen melkoisia. siksi yhteistyö on erityisen 
tärkeää. normaalikoulun täydennyskoulutustoiminta keskittyy tällä hetkellä pitkälti verkostojen 
ja täydennyskoulutuksen tarjoamisen valmiustilan ylläpitämistä.
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OPPilasKUNNaT

alakoulun oPPilaskunnan hallituksen toimintaa

alakoulun oppilaskunnan hallitukseen kuuluivat varsinaisina jäseninä lukuvuonna 2011–2012 
seuraavat oppilaat: peppi kari 1a, Lauri eskelinen 1b, martta malste 1c, tatu tiihonen 2a, 

nestori hujala 2b, vilma nikkilä 2c, Joona helin 3a, kare kurjenniemi 3b, nina damljanovic 3c, 
oskar mustonen 4a, ilona Laine 4b, aki häkkinen 4c, Joel isomäki 5a, Jussi rintala 5b, tobias 
kangaskorpi 5c, Leo Leskinen 6a, santeri taavitsainen 6b ja Jussi Juoperi 6c.

puheenjohtajana toimi santeri taavitsainen 6b, varapuheenjohtajana Jenny niemitalo 6b ja 
sihteerinä Lauri eskelinen 1b. ruokalatoimikunnan kokouksissa oppilasedustajana toimi Jussi 
rintala 5b. 

oppilaskunta oli mukana koulun alussa järjestettävässä koulurauhan julistuksessa. tänä vuonna 
kiinnitettiin huomiota erityisesti tasa-arvoon ja koulun yhteishenkeen. nettikiusaaminen oli myös 
yksi koulurauhan julistuksen teemoista. 

koulumme oppilaskunta kuuluu kuokkalan alueen pikkuparlamenttiin. oppilaskunnan hallituksen 
edustajat pikkuparlamentissa olivat Joel isomäki 5a, Jenna mäenpää 5b, Leo Leskinen 6a ja 
santeri taavitsainen 6b. puheenjohtajana santeri taavitsainen osallistui myös suuristunnon 
kokoukseen. oppilaskunnan hallitus työsti kokoukseen mielipiteitä tupakoinnin rajoittamisesta 
julkisilla paikoilla. muita parlamentissa käsiteltyjä aiheita olivat liikenneyhteydet ja turvalliset kou-
lumatkat, sotkeminen ja rikkominen, koulukiusaaminen ja Jyväskylän kaupungin viherpolitiikka.

viivi salo 6b taiteili aiheesta ”tulevaisuuden opettaja 2030” suomen harjoittelukoulujen opettajien 
julkaisuun. hän kuvasi tulevaisuuden opettajaa: ” opettajilla voi olla korvissaan kuulolaite, jolla voi 
kuunnella monen ihmisen puhetta samanaikaisesti. opettajilla on omat henkilötietokilvet, joista saa 
tietää, onko opettaja valmistettu sarjatuotannossa vai onko hän syntynyt tavalliseen perheeseen.”

perinteinen harjoittelukoulujen oppilaskuntien tapaaminen oli tänä keväänä savonlinnassa 
3.–4.5.2012. oppilaskuntamme edustajat olivat Jenny niemitalo ja Jussi Juoperi.

kevät huipentui oppilaiden päivään. Jo perinteeksi muodostunut talent-kilpailu keräsi osallistujia 
kaikilta luokilta. näimme taas taitavia esiintyjiä sekä musiikin että tanssin saralta. 6a ja 6b- 
luokat järjestivät buffetin ja 5c-luokka kirpputorin. päivään kuului myös tutustuminen suomen 
Leo -klubin toimintaan. tänä vuonna norssin oppilaskunta oli osallisena Leo-klubin Lämpöä 
karjalan lapsille -projektiin. projektilla kerättiin karjalan koulujen oppilaille ja lastenkotien sekä 
turvakotien lapsille kenkiä ja vaatteita. oppilaspäivä päättyi perinteiseen kuudensien luokkien ja 
henkilökunnan jalkapallo-otteluun.

alakoulun oppilaskunnan hallitus
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yläkoulun oPPilaskunta

yläkoulun oppilaskunnan hallitukseen kuuluivat otto torkki 7a, emma oksanen 7b, anni kais-
tinen 7c, Lilli koskinen 7e, else aalto 8b, miron Jaarte 8c, sarita Laine 8d, ida saarikoski 7c, 

sonja matilainen 7e, roni Lohikoski 9b,  ilta Fuchs 9c, Wilma makkonen 9d, erika Lappalainen 
9e, rebekka kierros 9e ja helmi kalaja 8e (puheenjohtaja). 

yläkoulun oppilaskunta järjesti maanantaina 14.5. kevättapahtuman. norssien oppilaskuntapäivillä 
savonlinnassa 3.–4.5.2012 oli mukana koulumme alakoulun oppilaskunnasta Jussi Juoperi ja 
Jenny niemitalo, yläkoulun oppilaskunnasta anni kaistinen ja roni Lohikoski ja lukiosta emilia 
piispanen ja elisa Leppänen. opettajista mukana olivat eero hiltunen ja heidi mouhu. oppi-
laskuntapäivillä tutustuttiin muiden norssien oppilaskuntien toimintaan ja suunniteltiin tulevaa 
oppilaskuntatoimintaa sekä pidettiin hassunhauskat olympialaiset ja vierailtiin olavinlinnassa. 
tuliaisiksi kertyi ideoita oman oppilaskuntatoiminnan kehittämisestä entistäkin ehommaksi.

heidi mouhu

lukion oPPilaskunta

kuluvana lukuvuonna lukion oppilaskunnan hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja atte piispasen 
lisäksi iina Flyktman (sihteeri), sohvi kalaja (rahastonhoitaja), mari Järvinen, ville virtanen, 

toni münster, elias hoffrén, riku hiltunen, veera hautanen, elisa Leppänen, krista valli, emilia 
piispanen, mikko nieminen, himmi korhonen ja aarne Jauho.

toimikaudella 2011 - 2012 lukion oppilaskunta on kokenut yhden historiansa merkittävimmistä 
uudistuksista. opetushallituksen suositusten mukaisesti se rekisteröidään yhdistykseksi, jotta 
voimme tulevaisuudessakin vastata normaalikoulun koulukuvausten järjestelyistä. yhdistystoi-
minnan on määrä käynnistyä täysimääräisesti tulevana syksynä, jolloin lukiomme uudet opiskelijat 
liitetään yhdistyksemme jäseniksi.

vanhan tavan mukaan yläkoulun ja lukion oppilaskuntien hallitukset järjestivät yhteistyössä 
perinteiset itsenäisyyspäivän tanssiaiset 30.11.2011. muita lukuvuonna järjestettyjä tapahtumia 
olivat muun muassa hygieniapassikoulutus, ystävänpäivä, pääsiäiseen sijoittuva suklaamunajahti, 
keväinen lipaskeräys sekä 30.4. järjestettävä taksvärkkipäivä. Joulukuussa abiturientit pääsivät 
tutustumaan erilaisiin jatkokoulutusvaihtoehtoihin studia-messuilla helsingissä.

Lukuvuoden aikana teimme myös monia tarpeelliseksi katsottuja hankintoja. kaikkiin liikuntatilo-
jemme pukuhuoneisiin hankittiin hiustenkuivaajat. keväällä hankimme parikymmentä seinäkelloa 
opetustiloihin, joista sellaiset vielä puuttuivat. Lukion oppilaskunnan hallitus on myös viimeisten 
kolmen vuoden aikana hankkinut kattavan määrän esitystekniikkaa itsenäisyyspäivän tanssiasia 
ja muita koulun tapahtumia varten välttääkseen alati kasvavan vuokraustarpeen. Lukiolaisten 
tilaan on lisäksi saatu lahjoituksena toinen sohva lokoisia opiskeluhetkiä piristämään.

Lukion oppilaskunta jakaa tänäkin vuonna hymypatsaat kultakin yläkoulun ja lukion luokka-
asteelta valituille oppilaille ja opiskelijoille. uusia ylioppilaitamme muistamme kevätjuhlassa 
onnitteluruusuin.

atte piispanen
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KirjasTO

koulun kirjasto toimii kahdessa eri paikassa, 
alakoululla ja yläkoulu-lukiolla. kirjastosih-

teeri työskentelee aamupäivisin alakoululla 
ja iltapäivisin yläkoulu-lukiolla. Lukukauden 
alusta yläkoulu-lukion kirjastossa työsken-
telivät osa-aikaisesti myös kouluavustajat 
Jessica Järvinen ja roosa Laaksonen. kou-
luavustajien läsnäolo mahdollisti, että kirjasto 
oli auki jo ennen klo 12.00. Lukusali on ollut 
käytettävissä koko päivän. alakoulun kirjasto 
oli oppilaiden käytössä klo 8.00–14.00.

käyttö

oppilaat, opiskelijat ja opettajaharjoittelijat 
ovat käyttäneet molempia kirjastoja aktii-

visesti lukuvuoden aikana. perusopetuksen 
vuosiluokilla 1–6 kirjaston on ollut käytössään 
vakituiset kirjastotunnit kerran viikossa. silloin 
on ollut mahdollisuus lainata kaunokirjalli-
suutta kotiin tai pulpettilukemiseksi, tutustua 

tietokirjallisuuteen sekä lukea lehtiä ja sarja-
kuvia. Lisäksi luokat ovat käyttäneet kirjastoa 
projektitöissään. 

kaikki perusopetuksen 7. luokat ja lukion 
1. vuosikurssin opiskelijat ovat käyneet 
tutustumassa koulun kirjastoon, ja heitä on 
opastettu tiedonhakuun. alakoululla luokan-
opettajaharjoittelijoita, erityisopetuksen ope-
tusharjoittelijoita sekä yläkoulu-lukion puolella 
aineenopettajaharjoittelijoita on ohjattu niin 
kirjaston käyttöön, tiedonhaun ja -hallinnan 
taitojen oppimiseen kuin koulukirjaston toimin-
nan periaatteisiin.

Yläkoulu-lukion kirjastoon taidetta. Saara Han-
kama 9e, taiteilijanimi Tesbea, maalasi taulun 
kirjastoon. Taulun luovutus oli 16.4.2012. 
Maalauksen teeman Saara sai Paul McCart-
neyn kappaleesta Tug of War, jossa lauletaan 
”In another world we can stand on top of the 
mountain”.
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kokoelmat

alakoulun kirjastoon hankittiin 142 nidettä 
ja yläkoulu-lukion kirjastoon 92 nidettä. 

50 nidettä sijoitettiin muualle koulun tiloihin. 
Lisäksi kustantajilta tuli uusia oppikirjoja ope-
tusharjoittelijoiden käyttöön.

lukudiPlomi

perusopetuksen 1–6 luokkien oppilaita on 
myös kuluneena lukuvuonna kannustettu 

suorittamaan jo perinteinen kaunokirjallisuu-
den lukudiplomi. Lukudiplomit jaetaan koulun 
yhteisessä tilaisuudessa kirjan ja ruusun 
päivän aikaan toukokuussa. Lukudiplomi on 
kolmiportainen: kuusi kirjaa luettuaan saa lu-
kudiplomin, 12 kirjaa luettuaan on lukumestari 
ja 24 kirjaa ahmittuaan on supermestari.

1c-luokan pysäkkityöskentelyä, jonka oli suunnitellut ja toteuttanut luokanopettajaharjoittelija Päivi 
Ahonen. Tavoitteena oli tutustua tietotekstiin ja pohtia, mitä eroa on tietotekstillä ja perinteisellä 
tarinalla. Työskentely liittyi kala-projektiin, joka oli teemana huhtikuussa 2012.
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Lukiolaiset siirtyivät pelamaan perinteistä Trivial Pursuit -lautapeliä, kun Achtung, die Kurve 
-nettipeli sai liian suuren suosion kirjastossa yläkoululaisten ja lukiolaisten joukossa.

kirJan Ja ruusun Viikko

huhtikuun viimeisellä viikolla kirjasto-
työryhmä järjesti jo yhdennentoista 

kerran kirjan ja ruusun viikon tapahtuman. 
tänäkin vuonna järjestettiin kilpailu, jossa 
sai äänestää parasta kirjan kansikuvaa. 
toisessa kilpailussa piti etsiä kirjankansissa 
esiintyvät eläinhahmot joko nettiä käyttä-
en tai perinteisesti etsimällä kirja koulun 
kirjastosta. 
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TUKiOPPilas- ja TUTOrTOimiNTa

tukioPPilastoiminta

tulevan lukuvuoden suunnittelu alkaa jo 
edellisenä keväänä. uudet seiskaluokka-

laiset on kertaalleen otettu vastaan toukokui-
sena tutustumispäivänä jutustelun, tutustelun 
ja leikkimielisten kilpailujen merkeissä. Jär-
jestämisen ja organisoimisen palo on syttynyt 
tukioppilailla isoon liekkiin. peruskoulutuksen 
saaneet tukarit ovat merkanneet omansa ja 
purkavat ideoitaan elokuun tervetuliaisjuhlaa 
varten. vastassa on joukko suloisia uusia 
seiskoja, osallistuvia, mutta kaikki erilaisia 
ja siksi niin kiehtovia. heille on kivaa, mutta 
samalla haastavaa suunnitella toimintaa ja 
tapahtumia. monia näkökulmia on osattava 
ottaa huomioon.

tukioppilaskurssi on yksi yläkoulun valinnais-
kursseista. tukioppilaat eli tukarit ovat koulun 
yleisiin tavoitteisiin sitoutuneita tavallisia oppi-
laita, joilla on halu kehittää omia empatian ja 
kuuntelemisen taitojaan sekä kykyään suun-
nitella ja sopia asioita yhdessä. kenenkään 

Yhdeksänsien luokkien tukioppilaat Harjulla

ei tarvitse lupautua kykyjään ihmeellisempiin 
tekoihin, mutta siitä mitä on luvattu, pidetään 
kiinni. Lukuvuonna 2011 - 2012 tukioppilas-
ohjaajina ovat toimineet kerttu korhonen ja 
tuula railo.

tervetuliaisjuhla harjulla puhutti seiskoja 
pitkin vuotta, samoin tukareiden vierailut 
opo-tunneilla, tempauksista puhumattakaan. 
yhdeksäsluokkalaisten järjestämä ystävän-
päiväyllätys rakkauden käytävineen, halauk-
sineen ja ystävälliseine kommentteineen sai 
mukavan huomion kohteeksi joutuneiden 
ohikulkijoiden posket punottamaan. osan oli 
pakko kulkea käytävää useampaan kertaan.

kahdeksasluokkalaisten tukioppilaiden jär-
jestämä keväinen siivoustempaus marssitti 
käytäville mietelauseita ja kiitoksia jakavia 
näyttävästi pukeutuneita roskisrobotteja, ros-
kakilpailuja ja iloisia kannanottoja siistimmän 
ympäristön puolesta. koulun väellä oli myös 
mahdollisuus tunnustaa törkeimpiä roskarikko-
muksiaan ja saada tukioppilailta synninpäästö.
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seitsemäsluokkalaiset toivovat tukioppilailta 
lisää näkyvyyttä ja enemmän kontakteja. 
yhdessä tekeminen on mukavaa ja moni kai-
paa huomiota sekä ajatustenvaihtoa hieman 
itseään vanhemmalta nuorelta, joka ei arvota 
vaan on valmis kuuntelemaan ja lähestymään 
jokaista seuraa kaipaavaa. sellaisia taitoja on 
kaikkien hyvä harjoitella.

8a Liimatainen helmiina, Lyytinen Laura, malinen aino, parkkola Lotta

8b aalto else, asanok thanrak, ishiyama sakurako, rasehorn elsa, salo kaisa 

8c heikkinen inari, huuska sara, raatikainen nenna

8d karlsson karoliina, palviainen ella, rahikainen tatu

8e aho verna, hakamäki aapo, kalpio kalle, nygård nelli, suortamo sannakaisa, vuori 
kalle

8f pakkanen kanerva, viinikka veeti

9a Geier silvia, könönen Christa, rautjärvi eevi

9b kaartinen aura, kaartinen viivi, kokkonen aura, Lohikoski roni

9c Fuchs ilta, heisto reetta, petäjäjärvi erika, savolainen viivi

9d keränen kerttu, Lahdenperä amanda, Lakka matleena, petäjäjärvi henrika

9e hankama saara, Joutsimäki karel, kalaja helmi, malkki meri, kierros rebekka

Kuluvana lukuvuotena toimineita yläkoulun tukioppilaita

VertaissoVittelu

vertaissovittelu on rauhanomainen tapa 
ratkaista ristiriitoja ilman tavanomaisia 

rankaisumenetelmiä, kuten jälki-istuntoa tai 
puhuttelua. vertaissovittelussa koulutetut 
oppilaat ohjaavat muiden oppilaiden välisiä 
sovittelutilanteita – vertaiset siis sovittelevat 
vertaisiaan. 

9. luokan tukioppilaista vertaissovittelijoina 
ovat toimineet ilta Fuchs (9c), saara hankama 
(9e), reetta heisto (9c), amanda Lahdenperä 
(9d), matleena Lakka (9d), roni Lohikoski (9b), 
erika petäjäjärvi (9c), henrika petäjäjärvi (9d) 
ja viivi savolainen (9c).

Jouni mutikainen
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lukion tutortoiminta

Lukion tutorit olivat tänäkin vuonna innok-
kaasti opastamassa uusia lukion ensim-

mäisen vuoden opiskelijoita norssin käytän-
teisiin, tutustuttamassa toisiinsa ja auttamassa 
lukio-opiskelujen alkuun heti ensimmäisestä 
koulupäivästä alkaen. 

tutorit ovat lukion toisen vuoden opiskelijoita, 
jotka tutorkoulutuksen jälkeen auttavat ja tu-
kevat ensimmäisen vuoden lukio-opiskelijoita 
tutustuttamalla heitä lukioon ja sen tapoihin, 
kouluyhteisöön ja uusiin kavereihin erityisesti 
syyslukukauden alussa sekä kertovat lukio-
opintojaan aloittaville niitä asioita, joita olisi 
mahdollisesti itse halunnut kuulla ja ymmärtää 
aloittaessaan lukion. tutortoiminnasta on mah-
dollista saada yksi lukion valinnainen kurssi.

7c tervetuliaisjuhlassa

tänä lukuvuonna tutoreina toimivat veera 
hautanen, ira-maj heikelä, tiina heikkilä, 
himmi korhonen, riku hiltunen, mari hintikka, 
alisa ilola, Jenni kaipainen, himmi korhonen, 
tommi parikka, henna salonvaara ja ville 
virtanen. tutortoimintaa ohjasi heidi mouhu.
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saaVUTUKsia

malu-kilPailut

Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnon-
tieteellinen tiedekunta järjesti 26.1.2012 

perinteiset keski-suomen ja maakunnan 
lähikuntien lukiolaisille tarkoitetut fysiikan, 
kemian ja matematiikan kilpailut. kilpailuihin 
osallistui yhteensä 63 lukiolaista 12 lukiosta. 

Jokaisen kilpailun kärki oli terävä ja kärjen 
takana hyvin tasainen joukko kilpailijoita.

matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan 
tiedekuntaneuvosto on päättänyt, että kunkin 
kilpailun viisi parhaiten sijoittunutta valitaan 
hakemuksesta suoraan ylioppilastutkinnon 
suorittamisen jälkeen tiedekunnan opiskeli-
joiksi kyseiselle alalle. seuraavat koulumme 
opiskelijat saivat opiskelupaikan:

Fysiikka

eero heinänen
antti Lahtonen

Kemia

Jenni kaipainen
Janne korpela

Matematiikka

verneri hannula

taloustietokilPailu 2012 

Jyväskylän normaalikoulun yläkoulun talous-
tietokilpailussa parhaisiin tuloksiin ylsivät: 

9A Lassi Keilamaa

9B Roni Lohikoski

9C Kukka-Maria Ilmanen

9D Mia Leppänen

9E Säde Torkki
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liikuntasaaVutuksia

Alakoulu

normaalikoulun  alakoululaiset ovat osal-
listuneet kuluneen lukuvuoden aikana 

neljään koululaisurheilutapahtumaan Jyväs-
kylän kaupungin koulujen kilpakentillä. Lisäksi 
viidesluokkalainen atte kettunen edusti an-
siokkaasti kouluamme kLL:n talvimestaruus-
kisoissa. mäkihypyssä hän sijoittui viidenneksi 
ja yhdistetyssä hiihdossa kolmanneksi.

syksyllä kisailtiin harjun kentällä yleisurhei-
lussa. kultamitaleihin ylsivät Jonni sarkkinen 
(60 m), olga korhonen (1000 m), daniel 
savolainen (60 m ja korkeushyppy). hopeami-
talin saivat atte kettunen (pituushyppy), elias 
Luhtaniemi (1000 m), Laura sirkka (1000 m), 
maria salmensaari (1000 m), peppi palokan-
gas (kuulantyöntö) ja santeri taavitsainen 
(1000 m). pronssimitalit ojennettiin rasmus 
ervastille (1000 m), okko Juntuselle (1000 m) 
ja eerik kiralylle (pituushyppy).

koulujen hiihtokilpailuissa vaajakoskella atte 
kettunen hiihti hopeasijalle.

sulkapallokisoissa monitoimitalolla mitalisi-
joille pelasivat seuraavat oppilaamme: olivia 
syvälahti sai kultamitalin, maaria hietamäki 
hopeamitalin sekä oona nyman, outi salmi-
järvi ja marius peltonen pronssimitalit.

perinteinen kaukalopalloturnaus pelattiin har-
joitusjäähallilla huhtikuussa. kisaan osallistui 
viisi koulua, joista keljonkankaan koulu voitti 
mestaruuden. koulumme joukkue hävisi rat-
kaisevan ottelun heille 1-0, joten sijoituimme 
lopputuloksissa toiselle tilalle. Joukkuees-
samme pelasivat tuukka ässämäki, Junnu 
Bärlund, Juuso vuorela, einar rautjärvi, eero 
torkkola, tomas parkkola, kalle mikkonen, 
kristian pylvänäinen, rene pylvänäinen, 
santeri taavitsainen ja niklas Lehikoinen.

Yläkoulu ja lukio

Lukuvuoden aikana norssilaiset ovat osallis-
tuneet useiden eri lajien koululaiskilpailutoi-

mintaan. vuoden aikana koulumme oppilaat 
ovat pelanneet paikallisissa ja valtakunnal-
lisissa turnauksissa jalkapalloa, koripalloa, 
salibandya ja sulkapalloa sekä osallistuneet 
koulujen välisiin yleisurheilu-, suunnistus- ja 
hiihtokisoihin. kilpailullisen menestyksen 
kruunasi tuukka Jurvakainen (iiiC), joka voitti 
Lapualla sm-kultaa suunnistuksessa h18-
sarjassa. hänelle annetaan koululiikuntaliiton 
ansiomitali osallistumisesta ja menestymisestä 
kLL:n kilpailuissa.  

Lukion toisen vuosikurssin opiskelijat säväyt-
tivät yleisöä taidollaan ja tyylikkyydellään pe-
rinteisissä Wanhojen tansseissa helmikuussa. 
hienosti sujuneet tanssit kruunasi tänä vuonna 
norssin oma tanssi, joka oli tehty musiikkiin 
proud mary. koulun oman tanssin koreogra-
fiaryhmän muodostivat Norssin vanhat: Petra 
hanhijoki (iia), iiris hildén (iia), essi Latvala 
(iiC), kreeta nevantaus (iiC), ilona peltola 
(iia), siiri vartiainen (iiC), anton Geier (iiB) ja 
eetu hagman (iid).
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Suunnistuksen kultamitalisti Tuukka Jurvakainen

Koulun oman tanssin koreografit
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KErhOTOimiNTa

kuVataidekerho

kuvataideluokassa kokoontui syysluku-
kaudella torstai-iltaisin yläkoulun kuva-

taidekerho, jossa 7-9 luokkalaiset kuvan 
tekemisestä kiinnostuneet oppilaat toteuttivat 
omia ideoitaan piirtäen, maalaten, muovaten 
ja muotoillen. kuvataidekerhossa jokainen 
voi keskittyä itselle mieleiseen tekniikkaan 
tai aihepiiriin ja syventää sitä kautta omaa 
osaamistaan sekä kokea iloa ja onnistumista. 
syksyn ykköstekniikka oli öljyvärimaalaus. 
mukava harrastus kypsyttää kiinnostumaan 
toisten tekemisestä, keskustelemaan siitä 
ja arvostamaan sitä. ryhmästä ehti syksyn 
aikana muodostua kiinteä yhteisö, jossa sa-
tunnaisemmin osallistuneidenkin oli helppo 
työskennellä. 

Kuvataidekerholainen Netta Hongisto

liikuntakerhot

yläkoulun liikuntakerhot ovat toimineet koko 
lukuvuoden. iltapäiväkerho ja uutuutena 

kerran viikossa toimiva ruokavälituntikerho 
ovat vetäneet erityisesti seiskaluokkalaisia 
mukavasti trampoliinin äärelle ja palloilusa-
liin. oppilaiden suussa kerhosta onkin tullut 
”tramppakerho”, jossa hyppyjen ohella tree-
nataan erilaisia voimistelu- ja parkourtemppuja 
sekä lasketteluun, lumilautailuun ja ”trikka-
ukseen” kuuluvia liikkeitä. kerhoissa on ollut 
hienoa nähdä, kuinka taitavia ja iloisia liikkuja 
koulustamme löytyy! 



KERHOTOIMINTA

140

nuorten Parlamenttikerho

aamulla lähdimme klo 6 junalla helsinkiin. 
helsinkiin saapuessa tulimme heti edus-

kuntaan. heti alkuun nautimme aamupalan 
eduskunnan kahvilassa. aamupalan jälkeen 
toimittajaoppilaat osallistuivat kansanedus-
tajien haastattelutilaisuuteen eli menossa oli 
”poliitikko-non stop”. poliitikko–non stopissa 
me nuoret toimittajat esitimme kysymyksiä 
eri aloilta kansanedustajille. samaan aikaan 
koulujen varsinaiset edustajat osallistuivat 
keskustelu- ja kyselytilaisuuksiin valiokun-
nissa. normaalikoulun edustajat osallistuivat 
suuren valiokunnan ja talousvaliokunnan tilai-
suuksiin. sitten alkoi parlamentti-istunto, joka 
oli nähtävissä myös suorana tv-lähetyksenä. 
parlamentti-istunnon aikana nuoret kysyivät 
etukäteen kerhoissa valmisteltuja kysymyksiä 
kansanedustajilta. norssin kerho oli tehnyt 
kaksi kysymystä. ne olivat ulkopolitiikkaan ja 

sosiaalipolitiikkaan liittyviä kysymyksiä, mutta 
eduskunnan puhemiehen valinta ei osunut 
tällä kertaa kohdalle. yleisistunnon jälkeen 
oli ruokailu valtiosalissa. tarjolla oli hyvää ja 
monipuolista ruokaa. valtiosalin tilaisuudessa 
näimme ja kohtasimme mm. ministeri ville 
niinistön, jolta kysyimme suomen energiapo-
litiikasta. Lopuksi ohjelmassa oli tapaaminen 
vasemmistoliiton edustajien tapaaminen. 
ryhmämme keskusteli vasemmistoliiton  kes-
kisuomalaisen kansanedustajan eila tiaisen 
kanssa. puhuttiin yleisistä asioista ja kan-
sanedustajat ja heidän avustajansa kertoivat, 
millainen elämä heillä on ja millaista työtä he 
tekevät. nuorten parlamenttimatkalle osal-
listuivat nikita melentyev, saara hankama, 
nikita sedletskiy ja opettaja heikki marjomäki. 

Liikuntakerholaisia
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mUsiiKKi

yläkoulun ja lukion musiikinopetustiloista 
neljännen kerroksen harjunpuoleisesta 

päädystä on koko lukuvuoden ajan kuulunut 
iloisia säveliä – välillä nuotin vierestä ja useasti 
oikeaankin osuen! kaikille kuuluvat yhteiset 
musiikinkurssit ovat pyörineet alkusyksystä 
myöhäiseen kevääseen, ja syksyn mittaan 
käynnistyivät myös lukuisat musiikin valinnais-
kurssit. vanhojen tuttujen bändi-, demostudio-, 
ym. kurssien lisäksi käynnistyi yläkoululla 
uutena kurssina musiikin esitysteknologiaan 
perehdyttävä kurssi äänentoiston maailma. 
uusi kurssi toteutettiin musiikin ja teknisen 
työn yhteistoimintana, ja yhteistyötahoina oli-
vat lisäksi Jao:n konservatorio ja Jyväskylän 
kaupunginteatteri vierailukohteina.

koko koulun kuultavaksi musiikin ilosanoma 
tuli tänäkin vuonna ennen kaikkea koulun 
juhlissa ja muissa yhteisissä tilaisuuksissa. 
norssin orkesterin jousisoittajat adventtiava-
uksessa, jo perinteeksi muodostunut lukion 
i-vuosikurssin itsenäisyyspäivän suurkuoro 
kansanmusiikkitunnelmissa sekä joulujuhlan 
lähes kaksikymmenhenkinen bändi pitivät 
yllä kaamosajan juhlatunnelmaa. näistä jou-
lunalusajan juhlista kantoivat osaltaan suuren 
vastuun musiikin aineenopettajaharjoittelijat. 
kevään musiikkitarjonnasta näkyvimpiä olivat 
huhtikuiset norssi-rock ja Fanfar-konsertti. 
norssi-rockissa esiintyivät koulun omat op-
pilaat, kun taas Fanfar-konsertissa tarjoutui 
mahdollisuus kuunnella suomenruotsalaisten 
ammattimuusikoiden osaamista.

kerhotoiminta musiikin saralla jatkui tänäkin 
vuonna kahdella eri sektorilla. norssin orkes-
teri osallistui oman koulun juhlien lisäksi jälleen 
myös yliopiston joululaulajaisten toteuttami-
seen lehtori rami-Jussi ruodemäen johdolla. 
norssin kuoro taas sai uuden ilmeen, kun 
koulustamme ulos kasvaneet abiturientit saivat 
laulullisen manttelinperijän musiikinopettaja 
Laura kangastalon käynnistämässä uudessa 
lauluyhtyeessä, jossa aloitti huhtikuun alussa 
kymmenkunta innokasta lukion i-vuosikurssin 
opiskelijaa.

myös henkilökunnan tyhy-toiminnassa on 
musiikilla ollut lukuvuoden aikana näkyvä 
rooli. henkilökunnan hyvinvointi-iltapäivien 
työpajojen lisäksi mieleenpainuvia hetkiä 
musiikin parissa ovat olleet lehtori rami-Jussi 
ruodemäen levynjulkistamistilaisuus, sekä 
pikkujouluissa tulikasteen saanut äht-bändi, 
joka toteutti oppiaineiden välistä integraatiota 
rytmimusiikin menetelmin – mukana oli yllä-
tysvieraita useista eri aineryhmistä.

Tunnelmia Norssi-rockista
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TyöhyViNVOiNTi

tyhy-toimintaa

Lukuvuoden 2011—2012 aikana toteutettiin 
henkilökunnan tyhy-toimintaa monella 

eri tavalla. säännöllisimmin kokoontuivat 
maanantaisin jumppaajat käävän marin ohja-
uksessa sekä tiistaisin salibandynpelaajat ja 
köriläsjumppaajat mikko Lindemanin johdolla. 
torstaina henkilökunnalla oli mahdollisuus 
zumbata alakoulun tiloissa. kirjallisuuspiiri 
jatkoi toimintaansa koko lukuvuoden ajan, 
syyslukukaudella henkilökunnan teknisen 
työn kerho kokoontui kerran viikossa. uutena 
tyhy-toimintana käynnistyi elokuvakerho.

erilaisia yksittäisiä tyhy-tapahtumia oli 
lukuisia lukuvuoden aikana. syyskuun alus-
sa toteutimme yhdistetyn tyhy-retken ja 
teso-koulutuspäivän piispalaan. syksyllä 
järjestimme koko koulun yhteisen sieniretken. 
käytimme osan kerätyistä sienistä norssin 
sienikeittoiltaan, jonka yhteydessä saimme 
nauttia monipuolisesta musiikista rami-Jussin 
ja kumppaneiden ansioista. muita yhteisiä 
tilaisuuksia olivat pikkujoulut, alakoulun keilai-
luilta, viini-tastingilta, kevään tyhy-iltapäivä ja 

pilkkikisat. syksyllä 2011 perustettiin kööri, 
joka on uusi työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä 
edistävä vapaamuotoinen yhteisö. kööri 
järjesti kesän kynnyksellä yhteisen sushi- ja 
munkki-illan.

koulumme tyhy-ryhmään kuuluivat mari ka-
laja, marita kontoniemi, heidi mouhu, helena 
muilu, annamari murtorinne, Jouni mutikainen, 
mari mäki-paavola, Juha saariaho ja marjo 
salmenkivi. tyhy-ryhmä kokoontui lukuvuo-
den aikana kymmenen kertaa.

henkilökunnan JumPPa

maanantaisin työpäivän jälkeen saliin on 
kokoontunut jumppaväki hikoilemaan. 

tämän vuoden jumppaohjelmaan on mahtunut 
monipuolista tarjontaa kahvakuulajumpista, 
kuminauharääkkien ja kiertoharjoitusten 
kautta bodypumppiin ja kuntosaliharjoitteluun, 
erityistä ihastusta ovat herättäneet pitkähköt 
vatsalihassarjat. Jumppaamassa on käynyt 
kivan kirjava porukka, sulassa sovussa jump-
pahikeä ovat irrotelleet eri aineiden opettajat, 
koulun johto, alakoulun väki, eläkeläiset ja 
siivoushenkilökuntaakin. 

Kööri-illan sushien valmistuksessa mukana 
myös johtava rehtori
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TYHY-iltapäivän makkaravastaavat 
Riitta-Liisa Lehtivaara ja Juha Saa-
riaho

Kööri-ilta päättyi sushien ja 
munkkien herkutteluun.

Henkilökunnan ”köriläsjumppa”

edellisenä vuonna käynnistetty henkilö-
kunnalle suunnattu ”köriläsjumppa” jatkui 
tämänkin lukuvuoden aikana tiistai-iltapäivisin.  
Jumpassa pieni, mutta aktiivinen porukka sai 
vaihtelevaa treeniä mukavassa seurassa. 
pääteemoina olivat toiminnallinen kuntosali-
harjoittelu ja ”crossfit”.
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NOrssiN 
VaNhEmPaiNVErKKO

norssin nuotta (alakoulu) ja verkko (yläkou-
lu) ovat kodin ja koulun yhteistyöfoorumi.  

nuotan ja verkon tarkoituksena on tarjota va-
paamuotoinen kohtaamispaikka vanhemmille 
tutustumiseen ja kokemusten jakamiseen sa-
massa tilanteessa olevien perheiden kanssa. 
toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista, 
ja mukaan voi tulla silloin, kun aikatauluun 
sopii. koulun edustajana tapaamisissa ovat 
olleet rehtori annamari murtorinne ja lehtori 
tarja tähkänen, jotka ovat antaneet täyden 
tukensa nuotan ja verkon työlle.

alakoulun puolella lukuvuoden toiminta alkoi 
ykkösluokkalaisten ja heidän perheidensä 
tutustumisillalla mäki-matin perhepuistossa. 
Glögi-illassa keskusteltiin muun muassa 
isien ja perheiden hyvinvoinnista, ja keväällä 
tutustuttiin netti- ja videopeleihin. keväällä 
kokoonnuttiin vielä kuudensien luokkien van-
hempainiltaan, jossa keskusteltiin aiheesta 
suuri muutos kuutosesta seiskaluokkalaiseksi.

yläkoulun verkon toiminta alkoi puolestaan 
elokuussa 7.-luokkalaisten, heidän per-
heidensä ja luokanohjaajien tutustumisilloilla 
kiviniemessä. väkeä oli paikalla grillaamisen 

ja saunomisen merkeissä pienestä pisaroin-
nista huolimatta. Lokakuussa norssin päivänä 
viritimme ”verkon”-esittelypisteen opettajan-
huoneen läheisyyteen. Jo perinteeksi tullut 
glögi-ilta pidettiin marraskuussa Lyhdyssä 
teemalla ”kasvulle rakkautta ja rajoja”.  ai-
heesta oli alustamassa, vankoilla tiedoillaan ja 
kokemuksellaan, kouluterveydenhoitaja han-
nele saarela. maaliskuussa nuorisotyöntekijä 
Jaana ketomäki vieraili kertomassa nuorten 
elämästä Jyväskylässä. saimme kuulla tär-
keää tietoa nuorten kohtaamispaikoista ja 
päihteistä. Lukuvuoden päätteeksi järjestim-
me koulun kanssa tulevien 7. -luokkalaisten 
ja heidän perheidensä sekä luokanohjaajien 
tutustumisillan.

eri luokkatasoilla on ollut aktiivisesti myös 
luokkien omaa toimintaa. näin tuetaan par-
haalla mahdollisella tavalla kodin ja koulun 
yhteistyötä.

kiitos kaikille, jotka tänä vuonna olette olleet 
vastuunkantajina toiminnassamme!

tervetuloa vanhempainverkkoon! otamme 
mielellämme vastaan ideoitanne ja kom-
mentteja. 

annem.kilpelainen@saunalahti.fi (norssin 
Verkko) ja pirjo.rintala@jkl.fi (Norssin Nuotta).

Norssin vanhempainverkko kalastamassa uusia jäseniä Norssin päivänä.
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OhjaTUN 
harjOiTTElUN 
TOTEUTUmiNEN ja 
KEhiTTämiNEN 

Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuksen 
opetussuunnitelma on integroitu kokonai-

suus, jossa ohjattu harjoittelu on opettajaksi 
opiskelun tärkeä osa. ohjattu harjoittelu 
tukee opiskelijan kas-vua työtään tutkivaksi 
ja kehittäväksi asiantuntijaksi. pedagogisia 
valmiuksia vahvistetaan kes-kittymällä erityi-
sesti siihen, miten tutkimus ja tutkimuksellinen 
lähestymistapa ovat osa opettajan työtä. 
opiskelijoille ja ohjaajille vuosittain tehdyn 
palautekyselyn analyysin perusteella kehi-
tetään pedagogisten opintojen ja ohjattujen 
harjoitteluiden opetussuunnitelmaa. 

vuosittain normaalikoulussa suorittavat 
ohjattuja harjoitteluita luokanopettaja-, ai-
neenopetta-ja-, erityisopettaja- ja opinto-
ohjaajaopiskelijat sekä kansainväliset vaihto-
opiskelijat. opiskelijaryhmien välinen yhteistyö 
mahdollistuu yhteisten opintojaksojen aikana 
ja kohdentuu pääasiassa perusopetukseen. 

koko koulun kehittämishankkeet, kuten 
tieto- ja viestintätekniikka, tiedeopetus, yrittä-
jyyskasvatus ja kansainvälisyys, integroidaan 
ohjattuihin harjoitteluihin, jolloin mahdollistuu 
laaja-alaisen tiedekäsityksen leviäminen 
myös yhteistyökouluihin. Jyväskylän normaa-
likoulussa on luotu tieto- ja viestintätekniikan 
avulla uusia oppimisympäristöjä ja kehitetty 
verkkovälittei¬sen ohjauksen käytänteitä sekä 
enorssi -hankkeen että yliopiston käyttämän 
Connectpro -verkon kautta. tavoitteena on 
luoda verkkopedagogiikan avulla toimivia 
oppimisympäristöjä koulun arkeen ja samalla 
lisätä harjoittelijoiden pedagogisia valmiuksia 
työelämää varten. normaalikoulun opettajia on 
osallistunut enorssi-hankkeen kautta toteutu-
neeseen ohjaajakoulutukseen. 
  
harjoittelukoulujen keskeisenä tehtävänä on 
pedagoginen tutkimus-, kokeilu- ja kehittämis-
työ. opettajakoulutuksen kehittämiskohteita 
ovat tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien 
oppilaiden opetus, maahanmuuttajaopetus 
sekä tieto- ja viestintätekniikan käyttövalmiu-

det opetuksessa. koulu toimii tutkimuskenttä-
nä opiskelijoiden opinnäytetöissä. koulumme 
opettajat tutkivat sekä toimivat tutkimusyhteis-
työssä eri laitosten tutkijoiden kanssa.

opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttami-
seen on kehitetty uusia työmuotoja, kuten opis-
kelijoiden keskinäisen tvt-tuen toteuttaminen 
ohjatussa harjoittelussa. tänä lukuvuonna 
yhteistyömuotoja toteutettiin erityisesti äidin-
kielen ja tietotekniikan aineryhmien kesken.

ohJaaJakoulutus 
ammatillisen kehityksen 
tukena

Jyväskylän ja itä-suomen yliopistot rahoit-
tivat yhdessä enorssin ohjaajakoulutus-

palveluilta tilatun 8 op:n laajuisen ohjaaja-
koulutuksen. Jyväskylän normaalikoululta 
lukuvuoden mittaiseen koulutukseen osallistui 
11 opettajaa, jotka ahersivat opinnot oman 
arkityönsä lomassa.

koulutus koostui neljästä lähipäivästä, joista 
kaksi oli Jyväskylässä ja kaksi Joensuussa. Li-
säksi koulutus sisälsi kirjallisuutta, opintotehtä-
viä ja opintopiirejä. koulutuksen asiantuntijoik-
si oli saatu nimekkäitä kouluttajia. olli-pekka 
moisio, sirkka sura, kristiina heikkilä, riitta 
Jyrhämä ja päivi atjonen edustavat omalla 
sarallaan aivan valtakunnan eturiviä.

palaute koulutuksesta on ollut erittäin myön-
teistä ja jatkoa toivotaan. tulevina vuosina 
onkin tarkoitus toistaa tällä sapluunalla uusia 
koulutuksia, mikäli taloudelliset resurssit tä-
män mahdollistavat.
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tietotekniikan Ja 
äidinkielen ProJekti 

uusmediat eli vuorovaikutteiset digitaaliset 
mediat ovat kasvava osa äidinkielen ja 

kirjallisuuden oppiaineen sisältöjä. uusme-
dioiden hyödyntäminen sekä aiheena että 
välineenä vaatii opettajilta ja oppilailta entistä 
parempia tieto- ja viestintätekniikan taitoja 
sekä ennakkoluulotonta asennetta opetuksen 
teknisiä apuvälineitä kohtaan. toisaalta digi-
taalilaitteilla työskenteleminen on jo luontevaa 
monille oppilaille, joten perinteiset äidinkielen 
ja kirjallisuuden aiheet saadaan lähemmäs 
heidän mediamaailmaansa, kun ne toteute-
taan heille tutussa ympäristössä.

kevään 2012 aikana toteutettiin viisi äidinkie-
len ja kirjallisuuden sekä tieto- ja viestintätek-
niikan oppiaineita eheyttävää eli integroivaa 
opetuskokeilua. opettajaharjoittelijat toteut-
tivat ne yläkoulussa ja lukiossa. eheyttävä 
opetus sujuu opettajaharjoittelijoilta, kun 
heidät totutetaan siihen koulutuksen aikana. 
opettajankoulutus mahdollistaa monenlaisia 
yhteistyöhankkeita eri oppiaineiden opiske-
lijoiden kesken, ja normaalikoulun oppilaat 
pääsevät nauttimaan yhteistyön hedelmistä. 
Lukuvuoden aikana äidinkielen ja kirjallisuu-
den sekä tieto- ja viestintätekniikan opiskeli-

joiden integraatiokurssilla pyrittiin löytämään 
työmuotoja, joilla oppiaineitten sisältöjä 
saataisiin yhdistettyä mielekkäällä tavalla. sa-
malla opettajaharjoittelijat oppivat näkemään 
maailman oman oppiaineensa ulkopuolella 
ja rakentamaan siltoja aihekokonaisuuksien 
välille.

tieto- ja viestintätekniikan oppiaineen tarkoi-
tus on opettaa sellaisten välineiden hallintaa, 
joiden avulla opiskelusta saadaan monikana-
vaisempaa ja käytännönläheisempää. ope-
tuksen tulisi limittyä jonkin toisen oppiaineen 
sisältöihin, jotta tieto- ja viestintätekniikka ei 
jäisi pelkäksi välineeksi, vaan sillä voitaisiin 
aidosti tarjota opiskelu- ja työelämävalmiuksia 
oppilaille. integroiduissa opetuskokeiluissa 
kokeiltiin yhteisöllistä kirjoittamista ja sisällön-
tuottamista wiki- ja blogialustoilla, aktiivitaulun 
hyödyntämistä lähdekritiikin opiskelussa sekä 
pelien ja elokuvien tekemistä. opettajaharjoit-
telijoita ohjasivat okL:n lehtorit merja kauppi-
nen ja ritva-Liisa Järvelä sekä normaalikoulun 
lehtorit marja maaniemi, mari mäki-paavola, 
tuuli murtorinne ja kaija nukarinen.

heli hämäläinen ja hilkka paldanius

Vakavia pohtijoita ohjaajakoulutuksessa
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8d-luokka minielokuvien parissa

äidinkielen kurssilla tekstien pariin 8d-luokka 
tutustui minielokuvan tekemiseen. äidinkielen 
opettajaharjoittelijat senna kiviniemi, mari 
kröger ja pirjo Jokiaho sekä tietotekniikan 
opettajaharjoittelijat hannes pettersson ja ari 
tuhkala toteuttivat yhteistyöprojektin. 

oppilaat valitsivat pienryhmittäin novellin tai 
sadun, josta työstettiin kuvakäsikirjoitus. kuva-
käsikirjoituksen pohjalta kertomukset esitettiin 
ja kuvattiin: kuvauspaikkoina toimivat niin 
auditorio, koulun käytävä, luokat kuin harjun 
seutukin. tietotekniikan opettajaharjoittelijat 
siirsivät videot tietokoneille, joilla oppilaat 
opastettiin editoimaan kuvatut katkelmat sekä 
lisäämään niihin haluttuja tehosteita. 

Lopuksi neljä minielokuvaa esitettiin audi-
toriossa. saimme nähdä modernit versiot 
saduista ruma ankanpoikanen ja keisarin uu-
det vaatteet. samoin Jäniksen ja kilpikonnan 
kilpajuoksu oli nykyaikaistettu: kilpikonna voitti 
lopulta jäniksen energiajuoman turvin. neljäs 
elokuva oli työstetty kari hotakaisen novel-
lista elokuun yössä urpo piipittää. oppilaat 

8d editoi ja tehostaa.

kuva ja teksti:  marja maaniemi

tekivät upeaa jälkeä: tehokasta yhteistyötä ja 
raikkaita ideoita! 

Klassikkopaletti-sivusto lukion 
ÄI5-kurssin käytössä

omana projektityönämme toteutimme klas-
sikkopaletti-sivuston, (http://klassikkopaletti.
wordpress.com/), joka on tarkoitettu kirjalli-
suuden klassikoiden opetukseen. sivustolle 
keräsimme internetissä jo valmiina olevaa 
materiaalia sekä tuotimme omaa, jotta se olisi 
palvellut mahdollisimman hyvin lukion kurssia 
äi5 teksti, tyyli ja konteksti, jolla pääsimme 
kokeilemaan sivustoa ja opetusta sen avulla.  

projektin aiheet nousivat äidinkielen opettajiksi 
opiskelevina ongelmallisiksi ja kenties vaikeiksi 
mutta myös kiinnostaviksi kokemistamme alu-
eista, joihin ajattelimme tietotekniikan tuovan 
uuden ja mielekkään käsittelytavan. ryhmäm-
me valitsi kenties yhden ongelmallisimmista 
aihepiireistä yläkoulun ja lukion kirjallisuuden 
opetuksessa: klassikot. miten klassikoista saisi 
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eläviä? miten nuoret saisi pohtimaan niiden 
teemoja ja peilaamaan omia ajatuksiaan nii-
hin? miten hyödyntää internetin klassikkoma-
teriaaleja ja kirjallisuuskeskusteluja? Ja mikä 
tärkeintä: miten klassikoiden opetuksesta saisi 
mielekästä ja kiinnostavaa, lähellä nuorten 
arkea ja kokemusmaailmaa olevaa?

koko projektin ja opetuskokeilumme mie-
lekkyyden varmisti mahdollisuus suunnitella 
äi5-kurssi täysin sivustomme ehdoilla. kurssi 
koostui sekä ”tavallisista” tunneista että tun-
neista, jolloin toimittiin klassikkopaletissa ja 
sen avulla, mutta sivusto kulki koko kurssin 
ajan mukana eräänlaisena lisämateriaaliva-
rastona kiinnostuneille tai neuvoja etsiville. 
tunneilla fokusoimme etenkin oppilaiden 
motivoimista klassikon lukemiseen, teoksen 
valintaan, näkökulman valitsemiseen niin 
lukiessa kuin kirjoittaessa kurssin päätyötä 
esseetä ja lukemisen reflektointiin sen aikana. 
kurssin loppupuolella keskityimme käymään 
kirjallisuuskeskusteluja sekä opiskelijoiden 
kirjoittamien omien klassikkoesseiden että 
internetistä löytyvien klassikkokeskusteluiden 

kautta. keskustelut toteutimme sekä tunneilla 
käytyjen ryhmäkeskusteluiden että sivustolla 
käydyn virtuaalikeskustelun ja kommentoinnin 
avulla. klassikkojen merkitystä pohdittiin myös 
muilla tunneilla, joilla opiskelijat pääsivät tuot-
tamaan materiaalia sivustolle. 
projekti oli kaiken kaikkiaan hyvin mielenkiin-
toinen ja opettavainen. saatoimme seurata 
sivuston käyttöä ja käyttötilastoja, jotka yh-
dessä opiskelijoiden kurssin aikana esittämien 
näkemysten ja kokemusten kautta tukevat 
sekä sivuston kehittämistä eteenpäin että 
kurssirakenteen toimivampaa suunnittelua.  
opimme paljon myös teknisestä puolesta 
eli blogin käyttämisestä oppimisalustana ja 
pääsimme sukeltamaan internetin tarjoamiin 
mahdollisuuksiin ja niiden hyödyntämiseen 
äidinkielen opetuksessa. klassikkopaletin pa-
rissa on hyvä jatkaa pienen viilauksen jälkeen 
tulevaisuudessakin!

anu kaseva ja annika tuohisaari  
kuva: hilkka paldanius

Lukiolaiset  keskustelevat verkossa klassi-
koista äikän kurssilla.
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Aktiivitaulun käyttöä 8a-luokassa 

ryhmämme aiheena oli aktiivitaulun käyttö 
äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa. Läh-
dimme selvittämään aktiivitaulun käyttömahdol-
lisuuksia kolmen äidinkielenopettajaopiskelijan 
ja yhden tietotekniikanopettajaopiskelijan 
voimin. projektimme tutkimuskysymykseksi 
muodostui, tarjoaako aktiivitaulu äidinkielen 
ja kirjallisuuden opetukseen jotain sellaista, 
mitä videotykin ja tietokoneen välityksellä on 
mahdotonta tai haasteellista toteuttaa. usein 

aktiivitaulua käytetään lähinnä videotykin ta-
voin, eikä sen kaikkia käyttömahdollisuuksia 
hyödynnetä. yhteistyöopettajanamme pro-
jektissa oli sepän lukion äidinkielenopettaja, 
jonka toiveiden mukaan lähdimme työstämään 
materiaalia aktiivitaululle äi2 tekstien raken-
teita ja merkityksiä -kurssille. materiaalin 
aiheeksi valikoitui yhteistyöopettajan toiveesta 
lähdekritiikki. 

suunnittelimme materiaalin sisältöä yhdessä, 
jonka jälkeen äidinkielenopettajaopiskelijat 
suvi korhonen, maria kulmala ja inkeri rapio 
tekivät materiaalin activinspire-ohjelmalla 
tietotekniikanopettajaopiskelija Jouni potilan 
opastuksella. materiaalin tekeminen oli aluksi 
todella haastavaa, koska muilla kuin Jounilla 
ei ollut aiempaa kokemusta activeinspire-
ohjelmasta - saati aktiivitauluista yleensä-
kään. voimme kuitenkin ylpeänä kertoa, että 
materiaalin jokainen kohta on äidinkielen-
opettajaopiskelijoiden käsialaa. materiaalin 
tekemisessä tai aktiivitaulun käyttämisessä  
emme kuitenkaan olisi onnistuneet ilman 
Jounin opastusta.

materiaalin toimivuutta kokeiltiin ensin sepän 
lukiolla. Jyväskylän normaalikoululla materiaa-
lia kokeiltiin seitsemännen luokan oppilaiden 
kanssa mediakasvatus-teemapäivillä ja varsi-
naisen, pidemmän opetuskokeilun toteutimme 

tarinallinen peli muotoutuu.

7b-luokka teki tietokonepelejä

7b loi kertomusten maailma -äidinkielen 
kurssilla omista kertomuksista tietokonepelit. 
äidinkielen opettajaharjoittelijat sakari kursu-
la, teppo suominen ja henna vesterinen sekä 
tietotekniikan opettajaharjoittelijat arttu takala 
ja tuomas virtanen ohjasivat oppilaiden työtä. 
työparit kehittelivät ensin tarinan ja siihen 
sivujuonia ja erilaisia loppuratkaisuja. 

tämän jälkeen tarinalliset pelit muokattiin tieto-
koneilla toimiviksi ja niihin lisättiin kuvituksen ja 
diasta toiseen siirtymien lisäksi äänitehosteita. 
Lopuksi kaikki pääsivät pelaamaan toisten te-
kemiä pelejä. peleissä seikkailtiin esimerkiksi 
hämärässä käytävässä, ankan ketsuppiretkel-
lä ja Laajavuoressa, ja henkilögalleriassa olivat 
esimerkiksi nalle puh, zombit, teletapit ja tim.

kuva: sakari kursula
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Yhteisöllinen kirjoittaminen 7d:n 
Fiktiowiki-projektissa

yhteisöllinen kirjoittaminen lisääntyy jatkuvasti 
opiskelussa ja työelämässä. yhteisöllinen 
kirjoittaminen tarkoittaa tekstien kirjoittamista 
yhteistyönä tai toisten kirjoittamien tekstien 
hyödyntämistä omissa kirjallisissa tuotok-

sissa. integraatioprojektissamme totutimme 
7d-luokkalaiset prosessikirjoittamiseen eli 
vaiheittaiseen keskeneräisten tekstien jaka-
miseen ja arvioimiseen.

Loimme yhteisöllisen kirjoittamisen areenaksi 
Fiktiowikin wikialustalle. opetuskokeilun aika-
na oppilaat kirjoittivat Fiktiowikiin henkilö- ja 
miljöökuvauksia sekä kertomuksen, jossa 
he hyödynsivät oppilastovereiden keksimiä 
henkilöitä ja tapahtumaympäristöjä. Fiktiowi-
kissä pystyy myös helposti kommentoimaan 
toisten oppilaiden tuotoksia. kokeilu osoitti, 
että vertaispalaute motivoi oppilaita. havait-
simme, että oppilaat tarvitsevat harjoitusta 
erilaisten tekstikäytänteiden soveltamisessa 
tilannekohtaisesti ja tarkoituksenmukaisella 
tavalla. Wikin käyttö saattoi hämätä oppilaita 
siirtämään muussa sosiaalisessa mediassa 
omaksumiaan informaaleja diskursseja kir-
joitelmiinsa.

kuva: reetta niinisaloKertomus syntyy.

kaksi viikkoa kestäneen projektin aikana 
opettajina olivat äidinkielen ja kirjallisuuden 
opettajaharjoittelijat heli hämäläinen, hilkka 
paldanius ja reetta niinisalo sekä tieto- ja 
viestintätekniikan opettajaharjoittelijat martti 
hyvönen ja Juho tammela. eheyttävä opetta-
minen lisäsi oppilaiden yksilöllistä ohjaamista. 
Lisäksi pedagoginen tuki mahdollisti sen, että 
äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaharjoitte-
lijat saattoivat keskittyä oman oppiaineensa 
sisältöihin.

heli hämäläinen ja hilkka paldanius

8a-luokan oppilaille. suvi korhosen ja maria 
kulmalan syventävän harjoittelun oppitun-
neista irrotettiin neljä tuntia projektia varten. 
oppitunnit toteutettiin viestinten välittämää 
-kurssilla ja tuntien aiheina olivat kuvien tul-
kinta, tekijänoikeusasiat, lähteiden, erityisesti 
Wikipedian, luotettavuus sekä tiedon muut-
tuminen. pedagogisina tukina oppitunneilla 
toimivat tieto- ja viestintätekniikan opettaja-
opiskelijat Jouni potila ja toni koistinen.

aktiivitaulu innostaa oppilaita oppimaan. var-
sinkin yläkoulun oppitunneilla monet halusivat 
päästä aktiivitaululle raahaamaan palkkeja 
ja availemaan linkkejä. aktiivitaulutunneista 
kerätyn palautteen mukaan kahdeksasluok-
kalaiset pitivät tunteja muista äidinkielen 
oppitunneista positiivisella tavalla poikkeavina. 
tulimme siihen tulokseen, että aktiivitaulu tuo 
lisäarvoa opetukseen, jos sen mahdollisuuksia 
vain osataan hyödyntää. monet materiaalim-
me tehtävistä on mahdollista toteuttaa myös 
muilla keinoin, mutta aktiivitaulun avulla on 
mahdollista koota erilaisia tehtävätyyppejä 
samaan kokonaisuuteen. 

suvi korhonen ja maria kulmala
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äikän oPeharJoitteliJoiden oPintoPiiri

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajaharjoittelijat työtapaopintopiirin alkulämmittelyssä...

...ideatarjonnan äärellä

kuvat: mari mäki-paavola
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oPetusharJoittelu 
alakoululla lV. 2011 - 2012

alakoululla on harjoitellut tänäkin luku-
vuonna n. 350 opiskelijaa. suurin osa 

harjoittelijoista on luokanopettajaksi opiskele-
via, jotka suorittavat alakoululla yhtä neljästä 
koulutusohjelmaansa kuuluvasta ohjatusta 
harjoittelusta. Lisäksi alakoululla harjoittelee 
vuosittain erityisopettajaksi opiskelevia sekä 
myös aineenopettajaksi opiskelevia, lähinnä 
vieraissa kielissä ja musiikissa.

harjoittelu on erittäin merkittävä asia koulum-
me arjessa. oikeastaan koko koulun toiminta 
on suunniteltu niin, että opetusharjoittelu 
voisi toteutua laadukkaasti ja tehokkaasti. 
ohjaavilta opettajilta työnkuvan laajuus vaatii 
paljon, mutta tämä asia on kaikille työyhtei-
sössämme itsestään selvää. koulumme on 
harjoittelukoulu ja tehtävämme on toimia myös 
opettajankouluttajina.

oppilaiden näkökulmasta opetusharjoittelu ja 
nuoret opettajat tuovat koulun arkeen koko 
ajan uusia ja raikkaita tuulahduksia. opetus 
on todella monipuolista ja virikkeellistä, kun 
nuoret opettajat käyttävät paljon aikaa ja 
vaivaa opetuksensa kehittämiseen. koulun 
oman opettajan tehtävänä onkin usein vain oh-
jata toimintaa ja vastata siitä kokonaisuutena. 
onneksi välillä saa opettaja itsekin opettaa.

suomalainen opettajankoulutusmalli ja harjoit-
telukoulujärjestelmä on maailmalla menestynyt 
harvinaisuus, johon tullaan tutustumaan kau-

kaakin. samalla periaatteella on koulutettu 
suomessa opettajia jo yli 145 vuotta, joten 
monien myrskyjen läpi on järjestelmä pur-
jehtinut. tästä voimme iloita. koko ajan on 
kuitenkin mietittävä tulevaisuutta ja kehitettävä 
toimintaa sen suuntaisesti.

suomi toisena kielenä 
-harJoittelu

syksystä 2010 alkaen yläkoulussa on ollut 
mahdollista suorittaa myös suomi toisena 

kielenä -harjoittelua ja siltä osin laajentaa 
tulevien äidinkielen ja kirjallisuuden opettajien 
s2-osaamista. aiemmin suomi toisena kielenä 
-harjoittelu on järjestetty kokonaisuudessaan 
kaupungin muilla kouluilla.

normaalikoulun yläkoulussa on tänä lu-
kuvuonna ollut yksi suomi toisena kielenä 
-opetusryhmä maahanmuuttajataustaiset 
oppilaat opiskelevat suomea pienryhmässä 
samanaikaisesti muiden oppilaiden opiskelles-
sa äidinkieltä ja kirjallisuutta. s2-harjoittelijoita 
on tänä lukuvuonna ollut kaksi.

suomi toisena kielenä -harjoittelun myötä 
ohjauksessa on pyritty ottamaan yhä parem-
min huomioon maahanmuuttajaoppilaiden 
opetukseen liittyvät erityispiirteet. monista 
s2-oppilaille suunnatuista tukimuodoista on 
apua kaikille ryhmässä opiskeleville oppilaille.

suomi toisena kielenä -harjoittelun ohjaukses-
ta vastaa yläkoululla äidinkielen ja kirjallisuu-
den lehtori päivi soininen.

kuva: 
heidi anturaniemi

Harjoittelijoiden ke-
hittelemä virkera-
kenneharjoitus suo-
mi toisena kielenä 
-oppitunnilla
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lEiriKOUlUT

8b:n leirikoulu Vuokatin 
urheiluopistolla 30.1–1.2 2012

Leirikouluun lähdettiin maanantai-aamuna 
kello 6.00 norssin pihasta. kaikki olivat ajoissa 
paikalla, eikä myöhästelijöitä tarvinnut odotella 
toista valvojaamme lukuun ottamatta. alku-
matka vuokattiin sujui rattoisasti nukkuessa ja 
kuopiossa pysähtymisen jälkeen aamukahvia 
juodessa ja herkkuja syödessä. molemmilla 
matkoilla maisemat olivat huikeat, sillä lunta 
oli paljon ja nouseva aamuaurinko sai puut 
näyttämään satumaisilta. 

perillä vuokatissa nautimme ensimmäiseksi 
keittolounaan ja sen jälkeen majoittauduimme 
huoneisiimme. nukuimme urheilu-opiston 
opiskelijoiden huoneissa, jotka sisälsivät 
oman keittiön, kaksi makuuhuonetta, vessan ja 
suihkun. majoittautuminen jäi kuitenkin melko 
lyhyeen, sillä heti tuli kiire takaisin bussille. oh-
jelmassamme oli kaksi tuntia temppuliikuntaa. 
vuokatin -37° asteen pakkasissa jäätyneistä 
bussin jarruista huolimatta pääsimme, hitaasti 
mutta varmasti, lopulta perille hyppelemään 
trampoliineille ja muutenkin pitämään haus-
kaa, ohjatusti tietenkin.

illalla ohjelmassa oli keilailua ja vapaata aikaa. 
kaikkien huoneissa oli telkkarit, ja musiikki-
kanavia kuunnellessa olikin kova meno! illan 
yhteinen kokoontuminen oli joidenkin mielestä 
turha, mutta tulipahan käytyä läpi kaikkia fiilik-
sia sun muuta leirikoulun avauksesta. 

aamu valkeni vuokatissa vähäisistä yö-unista 
johtuen väsyneesti. aamiaisen jälkeen ko-
koonnuimme pelaamaan kahdeksi tunniksi 
erilaisia pallopelejä koko luokan kesken. Lou-
naan jälkeen puolet porukasta joutuivat petty-
mään. ohjelmassa olisi ollut osalle laskettelua, 
osalle lumenveistoa ja lopuille ratsastusta. 
koska pakkasta tosiaan oli yli -35°, ratsastus 
peruttiin ja kaikki ratsastajat päätyivät lumen-
veistoon. kylmästä kelistä johtuen kahden 
tunnin mittaiseksi ilmoitettu lumenveisto kesti 
lumisotineen vajaan 20 minuuttia. 

illan ohjelmassa oli kylpyläreissu katinkul-
lan rantasipi-hotellin kylpylään. kylpylässä 
pulikoituamme ja saunottuamme palasimme 
vuokattiin iltapalalle. illalla lähes jokaisessa 
huoneessa pidettiin pitsabileet viimeisen illan 
kunniaksi ja osa tytöistä katsoi vieläpä elo-
kuvan mukaan otetusta läppäristä.  ilta venyi 
varmasti kaikilla pitkäksi, etenkin kahdeksalle 
luokkalaisellamme: pidimme viiden tunnin 
mittaisen monopolipelisession, joka päättyi 
suunnilleen klo 4.30 keskiviikon puolella. 

aamu valkeni ennätyskylmissä olosuhteissa, 
ja aamiaisella oli vaisua ja väsynyttä poruk-
kaa. itsensä sängystä ylös saaneet väsyneet 
leirikoululaiset aloittivat päivän ohjelman 
zumballa, jonka jälkeen oli leirikoulun päätös. 
kaikki kuuntelivat suunnilleen puolella korval-
la, jos sitäkään. tämän jälkeen ohjelmassa oli 
vieläkin nukkuvien herättäminen ja huoneiden 
siivous/pakkaaminen. aikataulua aikaistettiin, 
ja kotiin lähdettiinkin jo heti lounaan jälkeen. 

paluumatka kului haikeasti, musiikkia kuun-
nellessa, korttia pelatessa, nukkuessa jne. 
pysähdyimme taas kuopion aBC:llä ja siitä 
posotimme illan hämärtyessä takaisin Jyväs-
kylään. koululla olimme suunnilleen kello 17, 
jonka jälkeen kaikki lähtivät kotiin nukkumaan. 

tekstin kirjoitti 8b ja puhtaaksikirjoitti piritta 
Järvinen.

yläaste
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Kohta pysähdytään.

Vuokatin urheiluopiston maisemia tammikuussa 2012, pakkasta 35 astetta
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9d:n leirikouluelämää Kannonkoskella 
29.–31.8.2011

Leirikoulumme alkoi, kun bussi lähti koulun 
pihasta yhdeksän aikoihin. muutaman tunnin 
päästä olimme piispalan leirikeskuksessa 
ja pääsimme heti majoittumaan. yöpyminen 
tapahtui viihtyisissä hirsimökeissä. tavaroiden 
purkamisen jälkeen lähdimme heti syömään.
 
ensimmäiseksi oli vuorossa melontaa. 
saimme pareittain omat kanootit, joista oli 
aluksi tarkoitus muodostaa lautta. se oli tuulen 
vuoksi yllättävän haastavaa, eikä siis turhaan 
pidetty kiirettä. melonta oli hauskaa ja aika 
kului nopeasti.

päivällisen jälkeen meillä oli vapaa-aikaa, jon-
ka vietimme musiikkia kuunnellen, pelaten tai 
jutellen. illalla saimme kokeilla perinnesaunaa, 
josta kukaan ei tiennyt mitään ennestään. se 
osoittautui todella suureksi ja vanhanaikai-
seksi, ja pääsimme suoraan löylystä uimaan. 
kylmästä vedestä oli mukava siirtyä kalasta-
jatorppaan paistamaan lettuja.

vaikka päivä oli ollut kiireinen, uni ei tullut heti, 
joten illalla saimme jutella ja pelailla mökeis-
sämme. ensimmäinen päivä oli ollut mukava.

tiistai alkoi valokuvauksella. meitä ohjeistettiin 
kuvaamaan neulanreikäkameralla, ja saimme 
jokainen ottaa yhden kuvan, jonka valotusaika 
oli minuutti. kehitimme kuvat itse ja askarteli-
mme niille erilaisia kehyksiä.

päivällä meillä oli seinäkiipeilyä. harmiks-
emme ulkona satoi rankasti, ja kiipeilyseinä 
oli märkä ja liukas. kylmästä ja sateisesta 
säästä huolimatta kiipeily oli hauskaa, joskin 
melko rankkaa.
 
sateessa kastuttuamme oli mukava päästä 
suoraan uimaan sisätiloihin. ohjelmassa oli 
"vesiseikkailu", ja nimen perusteella odotimme 
jonkinlaista mukavaa sukeltelurataa tai seik-
kailuhenkistä uintia, mutta oli pieni pettymys 
huomata sen olevan tavallista uintia, kuten 
hyppytornista hyppimistä ja vesipalloa. kaikilla 
oli kuitenkin hauskaa.
iltapäivästä saimme vielä nousta bussiin, joka 
vei meidät kohti mikroautorataa. tiukoista 
säännöistä huolimatta kaikki nauttivat täysin 
siemauksin mikroautoilusta, joka oli mukava 

piristys päivälle. palasimme bussilla leirikes-
kukselle ja saimme iltapalaa.
 
yöllä monille maistui uni, jotkut taas valvoivat 
mieluiten. Luokkahenki oli parhaimmillaan 
myöhään illasta!

keskiviikko aamulla heräsimme väsyneinä 
kiireisen leirikoulun jäljiltä. mökit piti kuiten-
kin siivota, ja eipä aikaakaan, kun ne olivat 
tiptopkunnossa. oli aika suunnata viimeiselle 
ohjelmapisteelle, ekokorun tekoon.

meitä ohjeistettiin tekemään erilaisia asus-
teita ja koruja kierrätysmateriaaleista, kuten 
vanhoista kankaista. saimme monenlaisia 
tarvikkeita käyttöömme. myöhemmin useim-
mat meistä huomasivat, että ekokorut olivat 
jokseenkin turhia, mutta melko hauskaa meillä 
kuitenkin oli.

ruokailun jälkeen oli lopulta aika lähteä takai-
sin Jyväskylään. koska leirikoulu oli imenyt 
kaikista mehut, bussimatka sujui hiljaisuuden 
vallitessa. saimme kuulla kuljettajalta, että 
olimme oikein harvinaisen rauhallinen luokka .
 
teksti:  9d:n kaikki oppilaat
editointi:  soila Joutsalainen, mia Leppänen
kuvat: marika paavilainen
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Seinäkiipeilyä

Kotia kohti

Pojat valmiina starttaamaan
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1C:n leirikoulu Vuokatissa

tiistaiaamuna 31. tammikuuta 2012 kello 7.15 
bussi lähti koulun pihasta. olimme hieman 
väsyneitä, mutta lähdimme kohti vuokattia 
odottavaisin mielin. matka kesti vajaat viisi 
tuntia. ilma oli upean aurinkoinen ja luminen. 
urheiluopistolla majoituimme ja söimme. sen 
jälkeen oli leirikoulun avaus, jossa yksi urhei-
luopiston ohjaajista esitteli meille opistoa ja 
vuokatin muita aktiviteetteja. sen jälkeen ase-
tuimme kunnolla huoneisiimme, jonka jälkeen 
lähdimme hiihtämään. hiihdossa opettelimme 
luisteluhiihtotekniikkaa. nihkeä lumi ja pakka-
nen eivät meitä hidastaneet vaan meno oli mitä 
mainioin. söimme päivällisen, jonka jälkeen 
menimme pallohalliin palloilemaan. saimme 
myös hieman ennakkotuntumaa Wanhojen 
tansseihin. sen jälkeen vuorossa oli yhden 
ryhmän runsas iltaohjelma, josta vuorostaan 
menimme huoneisiimme rauhoittumaan ja 
nukkumaan. 

keskiviikkona oli sitten vuorossa rinnepäivä: 
osa otti haasteekseen lautailun ja osa suun-
tasi rinteeseen suksilla. pakkanen paukkui 
(-30°C), mutta onneksi lukemat hieman kau-
nistuivat päivän mittaan. kaikki olivat osanneet 
varustautua erinomaisesti, ja lämmittelytauoil-
la pakkaskelissä rinteilystäkin selvittiin kunni-
alla. Laudatkin alkoivat iltapäivästä jo ihmeesti 
totella! illalla taasen hieman yhteistanssittiin 
ja varsinaisen iltaohjelman lisäksi nautittiin 
saunomisesta ja avantouinnista.

keskiviikon tapaan torstaina oli aamupäivän 
ohjelmassa laskettelua. keskiviikon hyvistä 
laskettelukokemuksista kertonee se, että moni 
päätti vielä jatkaa laudalla toisenkin päivän. 
nyt jo lautailijatkin viilettivät rinteitä alas hyvää 
vauhtia. Lasten ja nuorten ohjaajatutkinnon 
ohjaushommistakin päästiin nauttimaan 

lukio

sekä rinteessä, ratsailla että tanssisalissa. 
kilpatanssijat yrittivät löytää meistä tanssi-
joita valssin ja cha chaan avulla. iltapäivästä 
osan jatkaessa rinteessä osa porukasta kävi 
tutustumassa paikallisen hevostallin asukkai-
siin ja ratsastuksen ihmeisiin. hevoset olivat 
kovin suloisia ja ratsastus haasteellista, mutta 
onneksi meillä oli asiantuntijaopettaja omasta 
takaa. kehonhuolto päivän päätteeksi tuli 
tarpeeseen: lilut taipuivat upeasti aurinkoter-
vehdyksiin.

iltaohjelma hieman venyi, mutta hauskan ja 
viihtyisän tunnelman takia ei kellon kulkua 
seurannut kukaan. tietysti tällä porukalla 
viihtyisän tunnelman saa aikaan helposti: 
kaikki iltaohjelmatkin olivat todella hauskoja 
ja mukavia. viimeisen illan iltaohjelmassa 
oli mm. parinorsupalloilua, ”kuka meistä”-
kierroksia ja positiivisuuspaperit. kun jalat ovat 
parin kanssa yhteen sidottuina norsupallo on 
100-prosenttisesti tiimilaji: maaleja tosin tuli 
vähän, mutta naurunpyrskähdyksiä sitäkin 
enemmän. positiivisuuspapereista sai muka-
van lisämuiston mukaansa.

perjantaina vielä uhmasimme pakkasta ja 
kävimme hiihtämässä. meillä oli niin hauskaa, 
että tuskin huomasimme pakkasta mäen-
laskussa. sitten kasasimme kamppeet ja 
lähdimme lounaan jälkeen bussimatkalle kotia 
kohden. huikea reissu huikealla porukalla!
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Vuokatin rinteitä valloittamassa

1C valssin pyörteissä
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8.-luokan oppilaat Ada Nyman, Aura Rahkonen ja Anna Salmikangas edustivat Normaalikoulua 
Paviljongissa järjestetyssä Parhaat Lihapullat -kilpailussa.

lUKUVUODEN VarrElTa

Muropikkuleipien pursottaminen vaati keskittymistä



TiEDOTUKsia

Lukion hylättyjen kurssien uusintakoe ja perusopetuksen ehtolaiskuulustelut ovat perjantaina 
8.6.2012 klo 9.15.

uuden lukuvuoden aloitus on keskiviikkona 15.8.2012

1.–6. luokat klo 9:00

7. luokat ja lukion aloittavat opiskelijat klo 9:15

8. luokat  klo 9:45

9. luokat ja lukion muut opiskelijat klo 10:15

lomat lukuvuonna 2012 - 2013

syysloma  ma 15.10.–pe 19.10.2012

joululoma su 23.12.–ti 1.1.2012

talviloma  ma 25.2.–pe 1.3.2013

pääsiäisloma pe 29.3.–ma 1.4.2013

syyslukukausi päättyy lauantaina 22.12.2012, ja kevätlukukausi alkaa keskiviikkona 2.1.2013 
ja päättyy lauantaina 1.6.2013.


