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TAMPEREEN YLIOPISTON NORMAALIKOULU

Työajat lukuvuonna 2018–2019

Syyslukukausi 9.8.2018–21.12.2018
Syysloma 15.10.2018–21.10.2018
Kevätlukukausi 7.1.2019–1.6.2019
Talviloma 25.2.2019–3.3.2019

Tampereen yliopiston normaalikoulu on kasvatustieteiden yksikköön 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.

Käyntiosoitteet (perusopetus): 
Perusopetus 1–2: Nekalan koulu, Lounaantie 2 (A- ja B-luokat)
Perusopetus 1–2: Muotialatalo, Muotialantie 64 (C-luokat)
Perusopetus 3–9: Kuokkamaantie 16

Koulun kotisivuilta https://norssi.uta.fi/ löytyvät mm. henkilökunnan yhteystiedot, ajankohtai-
set tapahtumat, järjestyssäännöt, lomakkeet (poissaolo, koulumatkakuljetukset) sekä opetus-
suunnitelmalinkit 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 autta-
vat koulun it-tukihenkilöt Tomi Malmström ja Petri Wilen (sähköpostit: etunimi.sukunimi@
staff.uta.fi).

Oppilastietolomake
Ensimmäisenä koulupäivänä oppilaat saavat kotona tarkistettavaksi oppilastietolomak-
keen. Tietojen oikeellisuus tulee vahvistaa oppilaan huoltajien toimesta (Huom! yhteis- 
huoltajuudessa tarvitaan allekirjoitus molemmilta huoltajilta). Toivomme lomakkeen palautus-
ta mahdollisimman pian omalle opettajalle. Palautuksessa voi käyttää mukana olevaa kuorta.



Koulun tietoja ja ohjeita päivitetään laajemassa muodossaan sähköisesti 
koko vuoden ajan Tampereen yliopiston normaalikoulun www-sivustossa, ja 
se löytyy https://norssi.uta.fi -osoitteesta.

Poissaolosta tulee ensi tilassa ilmoittaa luokanlehtorille. Suunnitelluista pois-
saoloista tehdään aina etukäteen kirjallinen anomus. Poissaoloanomuksen voi 
tulostaa alakoulun www-sivuilta (norssi.uta.fi/perusopetus/poissaolot/).

Oppilaat ovat välitunnit ulkona, ja opettajat valvovat siellä laaditun listan mu-
kaisesti. Esiopettajat vastaavat oman ryhmänsä valvonnasta. Kovimmilla pak-
kasilla on harkinnanvarainen pakkasraja ulkona oloon. Päähine pidetään pääs-
sä, kun on pakkasta. 

Oppilas on velvollinen käyttämään ja käsittelemään huolellisesti hänelle opis-
kelua varten luovutettuja oppikirjoja, koulutarvikkeita ja työvälineitä sekä 
muuta koulun omaisuutta. Osa opiskeluvälineistä on tarkoitettu pitkäkestoi-
seen käyttöön.

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

Yhteisestä sopimuksestamme koulun sisätiloissa käytetään sisäjalkineita. 
Kuokkamaantien H-siipi on kengätöntä aluetta; siellä ei liikuta lainkaan ulko-
jalkineilla.

Oppilaiden turvallisuuden takaamiseksi ja ruuhkan välttämiseksi koulun portil-
la pyydämme, että vanhemmat hoitavat saattoliikenteen suurta varovaisuutta 
ja liikennesääntöjä noudattaen sekä niin, ettei koulun sisälle johtavia portteja 
tukita. Piha on myös leikkialuetta eikä sinne  saa tuoda koiria.  Koulun piha-alu-
eella pyörällä ajaminen ei ole luvallista. Polkupyörät ovat koulussa oppilaiden 
vanhempien vastuulla. Lain mukaan pyöräilijän on käytettävä kypärää. Koulun 
vakuutus on voimassa välittömien koulumatkojen aikana (suorinta tietä kou-
luun ja takaisin).

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

Kouluterveydenhoitajat: Tiia Aaltonen (040 801 6817), luokat 1-4, Lounaan-
tiellä ti, Kuokkamaantiellä to ja ma joustavasti molemmin puolin, oppilasvas-
taanotto ilman ajanvarausta klo 10.30-11.30. Jaana Unha (040 800 4062), luo-
kat 5-9, ma, ti, ke ja pe, avovaastanotto myös 10.30-11.30.
Koulukuraattori: Sanna Kontio (sanna.kontio@staff.uta.fi, puh. 050 5099 046). 
Koulupsykologi: Elina Sisso-Hakonen (elina.sisso-hakonen@uta.fi, puh. 050 
420 1404). Lisätietoja löytyy runsaasti koulun verkkosivuilta.

Huoltajat vastaavat lapsensa kulkemisesta hammashoitoon ja sopimiinsa ter-
veydendoitaja- ja lääkärikäynteihin.
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