
Koulutiedote 2020–2021 
 
Tampereen yliopiston normaalikoulu on kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekuntaan kuuluva oppilaitos, 
joka toimii kiinteässä pedagogisessa ja tutkimuksellisessa yhteistyössä yliopiston kanssa. 

Normaalikoulussa järjestetään perus- ja lukiokoulutusta. Lisäksi koulu järjestää opetusharjoittelua, kokeilu- 
ja tutkimustoimintaa sekä täydennyskoulutusta. 

 
Käyntiosoite: 

Perusopetus 1–9: Kuokkamaantie 16 

Koulun kotisivuilta https://norssi.uta.fi/ löytyvät mm. henkilökunnan yhteystiedot, ajankohtaiset 
tapahtumat, järjestyssäännöt, lomakkeet (poissaolo, koulumatkakuljetukset) sekä opetussuunnitelmalinkit 
ja paljon muuta tietoa koulun toiminnasta. 

 
Wilma-verkkopalvelu kodin ja koulun välisessä viestinnässä 

Wilma-palvelua käytetään aktiivisesti kodin ja koulun väliseen viestintään. Wilman kautta tiedotetaan 
oppilaskohtaiset asiat, kuten lukujärjestykset, tulevat kokeet ja poissaolojen seuranta. Siellä julkaistaan 
myös koulunkäyntiä koskevat yhteiset tiedotteet. 

Wilmaan käyttäjillä on henkilökohtaiset tunnukset. Uusille oppilaille ja huoltajille luodaan Wilma-tunnukset 
mahdollisimman pian. Mikäli niiden suhteen on ongelmia, teitä auttaa koulun it-tukihenkilö Petri Wilén 
(petri.wilen@tuni.fi).  

 
Henkilötietolomake  

Ensimmäisenä koulupäivänä oppilaat saavat kotona tarkistettavaksi henkilötietolomakkeen. Tietojen 
oikeellisuus tulee vahvistaa oppilaan huoltajien toimesta (Huom! yhteishuoltajuudessa tarvitaan 
allekirjoitus molemmilta huoltajilta). Toivomme lomakkeen palautusta mahdollisimman pian. 

 
O365-tunnusten ja muiden verkkopalveluiden käyttösitoumus 

Ensimmäisenä koulupäivänä jaetaan uusille oppilaille O365-palveluihin liittyvä käyttösitoumuslomake. 
Pyydämme palauttamaan lomakkeen täytettynä mahdollisimman nopeasti koululle.  Näin oppilas saa 
käyttöönsä opetuksessa käytettävät sähköiset palvelut joustavasti. Lomake on myös tulostettavissa 
kotisivulta ja lisäksi sieltä löytyy asiaan liittyvää muutakin tietoa:  https://norssi.uta.fi/o365-tunnukset-ja-
ohjeet/ 

 
Työajat lukuvuonna 2020–2021 

Syyslukukausi ke 12.8.2020 – ti 22.12.2020 

Syysloma 12.10.2020 – 18.10.2020  

Kevätlukukausi to 7.1.2021 – la 5.6.2021  

Talviloma 1.3.2021 – 7.3.2021  

Vapaapäivä pe 14.5.2021 

 

https://norssi.uta.fi/o365-tunnukset-ja-ohjeet/
https://norssi.uta.fi/o365-tunnukset-ja-ohjeet/


Poissaolot 

Poissaolosta tulee ensi tilassa ilmoittaa luokanohjaajalle / luokanopettajalle.  Kun Wilmaan merkitään 
sairauspoissaolo, ei ole tarpeen tarkemmin kirjata sairauden syytä. Suunnitelluista poissaoloista tehdään 
aina etukäteen kirjallinen anomus. Poissaoloanomuksen voi tulostaa alakoulun www-sivuilta 
(norssi.uta.fi/perusopetus/poissaolot/). 

 

Koulutarvikkeet ja työvälineet 

Oppilas on velvollinen käyttämään ja käsittelemään huolellisesti hänelle opiskelua varten luovutettuja 
oppikirjoja, koulutarvikkeita ja työvälineitä sekä muuta koulun omaisuutta. Osa opiskeluvälineistä on 
tarkoitettu pitkäkestoiseen käyttöön. Alakoululaiset riisuvat ulkokengät pois oppituntien ajaksi, joten 
sisäkenkiä/tossuja tarvitaan. 

 
Liikuntavarusteet 

Pyydämme vanhempia kiinnittämään huomiota siihen, että lapsella on aina turvalliset ja ulkoliikunnassa 
säänmukaiset liikuntavarusteet. Sisäliikuntavarusteisiin kuuluu myös pyyhe, sillä tuntien jälkeen 
peseydytään. 

 
Opiskeluhuolto 

Tampereen yliopiston normaalikoulun opiskeluhuoltotyötä suunnittelee, kehittää, koordinoi ja arvioi 
koulun opiskeluhuoltoryhmä (KOHR). Ryhmään kuuluvat rehtorit, opiskeluhuollon työntekijät, 
erityisopettajat sekä opinto-ohjaajat. 

Terveydenhoitaja: Jaana Unha (puh. 040 800 4062). Oppilasvastaanotto ilman ajanvarausta on  
klo 10.30–11.30.  

Koululääkärin vastaanotto tapahtuu terveydenhoitajan ajanvarauksen kautta. Terveydenhoitaja on 
parhaiten saavutettavissa joko Wilman tai tekstiviestin kautta. 

Koulukuraattori: Linda.Hakanen (linda.hakanen@tuni.fi, puh. 050 5099 046). 

Koulupsykologi: Elina Sisso-Hakonen (elina.sisso-hakonen@tuni.fi, puh. 050 420 1404).  
Lisätietoja löytyy runsaasti koulun verkkosivuilta. 

Huoltajat vastaavat lapsensa kulkemisesta hammashoitoon ja sopimiinsa terveydenhoitaja- ja 
lääkärikäynteihin.  

 

Koulumatkat 

Koulumatkojen turvallista liikkumista on hyvä kerrata/harjoitella.  Jos oppilas tuodaan autolla kouluun, on 
tärkeää miettiä pysähdyspaikka siten, ettei portteja tukita ja vaaranneta muuta liikennettä.  Kouluun 
pääsee sekä Mäntyhaantien että Kuokkamaantien suunnalta, joten oppilaan ei tarvitse ylittää katua.  

 
Koronaepidemian vaikutukset koulutyöhön 

Lukuvuoden 2020–2021 työskentely käynnistyy lähiopetuksena ja normaalilainsäädäntöä noudattaen. 
Opetuksen järjestämisessä noudatetaan OKM:n, THL:n ja Opetushallituksen suosituksia sekä 
hygieniaohjeita ja vältetään luokkien sekä opetusryhmien yhteisiä toimintamuotoja ja tapahtumia. 
 



Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin varaudutaan ja niihin siirrytään Tampereen yliopiston päätöksellä 
tartuntatautilain mukaisten edellytysten täyttyessä. Poikkeusoloja varten on laadittu suunnitelma, jossa 
kuvataan poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen toteuttaminen sekä etäopetuksen ja lähiopetuksen 
vuorottelu luokkakohtaisesti. 
 
Sairaana ei saa tulla lainkaan kouluun ja hygieniaohjeita tulee noudattaa tunnollisesti.  
 

Uusia ohjeita annetaan tarvittaessa pääasiassa Wilman kautta.  


