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100-vuotiaan Norssin johtava rehtori Pekka Ruuskanen:

tänään

”On nähtävä
pidemmälle kuin muut”
Riina Sydänmaanlakka

Riina Sydänmaanlakka
n – Nämä sopivat pienryhmätyöskentelyyn ja opetustilaa
on helppo muokata. Harjoittelijoiden omasta nurkkauksesta on hyvä seurata tuntia,
Jyväskylän normaalikoulun
johtava rehtori Pekka Ruuskanen esittelee yläkoulun ja
lukion uudelleen sisustettuja
luokkia, joista lähes jokaisen
seinällä on älytaulu.
Ruuskasen motto on, että täytyy nähdä pidemmälle
kuin muut.
– Olen hirveän ylpeä tästä
koulusta ja henkilökunnasta,
hän kehuu.

MERVI JÄRJESTÄÄ
KÄVELYKADUN
SYNTTÄREITÄ
s.4

Norssikaan
ei säästy leikkurilta

❞

Harjoittelijat
tuovat vaihtelua.
Ruuskanen summaa, että yliopiston tutkimuskouluna toimivan, tänä vuotta sata
vuotta täyttävän Norssin ykköstehtävä on opettajien kouluttaminen. Oppimisympäristön lisäksi viime vuosina onkin satsattu rahaa ja aikaa
erityisesti ohjaavien opettajien koulutukseen.
Siinä missä Norssin edeltäjän, Jyväskylän suomalaisen yhteiskoulun tiloissa sata vuotta sitten siirryttiin vähitellen tekstien kopioimisesta vapaaseen ainekirjoitukseen ja sullouduttiin yhteen
luokkahuoneeseen, nyt koululuokkia varustellaan uusimmalla teknologialla.
Ruuskanen korostaa, että
opetustilojen pitää olla otolliset mahdollisimman monipuolisille opetusmenetelmille. Menetelmiä Norssissa riittää jo pelkästään siksi, että
jokainen opetusharjoittelija väkertää oman tuntisuun-

– Jyväskylän yliopistosta valmistuu kuutisensataa
opettajaa vuosittain. Tarvitsemme kenttäkouluihin uusia opettajia, jotka osaavat
neuvoa muita uusimman teknologian opetuskäytössä. Ei
ole tarkoitus pakottaa ketään, vaan innostaa. Osaaminen leviää täältä vähän niin
kuin lumipalloilmiönä, Ruuskanen kuvailee.

Jyväskylän normaalikoulun yläkoulu ja lukio täyttävät tänä vuonna 100 vuotta. Johtava
rehtori Pekka Ruuskanen pitää hyvänä sitä, että opettajaopiskelijat pääsevät harjoittelemaan myös muissa kouluissa. – Mutta jossain koulussa pitää antaa se perusohjaus. Täällä opettajat ovat erittäin osaavia, hän sanoo.

nitelmansa huolella, saa siitä palautetta ja tekee sen paremmin uudestaan.
– Uskon, että koulu antaa
suurimmalle osalle oppilaista hirmu paljon. Harjoittelijat
tuovat vaihtelua. Aina on toki
joukossa sellaisiakin oppilaita, joille systeemi ei sovi. Jotkut haluavat syystä tai toisesta leimautua yhteen opetta-

jaan, Ruuskanen sanoo.
Normaalikoulun lukio on
edelleen suosittu, ja keskiarvoraja oli tänä syksynä tasan
9. Norssin alakouluun ja yläkouluun pääsevät kaikki lähialueella asuvat lapset.
Ruuskanen pitää äärimmäisen tärkeänä, että opetus pysyy kiinni ajassa ja uudet opettajat osaavat käyttää

hyödyksi uusinta teknologiaa. Jotta oppilaita voidaan
kasvattaa tietoyhteiskunnan
aktiivisiksi jäseniksi, tarvitaan myös opettajien osaamista.
Tekniikan oppii helposti,
mutta laitteista ei ole juurikaan iloa, jos opettajat eivät
osaa hyödyntää niitä pedagogisesti.

Vaikka Norssissa eletään leveämmin kuin monissa kuntien ja koulutuskuntayhtymien kouluissa, sekään ei ole
säästöiltä suojassa.
Normaalikoulut toimivat
pääosin valtion rahoittamina. Jyväskylän normaalikoulun valtionosuutta vähennettiin tänä vuonna noin kolme
prosenttia ja ensi vuonna leikataan ainakin pari prosenttia lisää.
Norssin ryhmäkoot ovat
perinteisesti olleet opetusharjoitteluiden takia pienemmät
kuin muissa kouluissa: yläkoulun opetusryhmissä on
keskimäärin kaksikymmentä oppilasta, ja pienimmissä ryhmissä vain kymmenestä neljääntoista. Lukion ryhmäkokojen yläraja on kolmekymmentä opiskelijaa.
Jatkossa ryhmäkoot sekä
uudet hankinnat on laitettava
harkintaan.
– Ensi vuodesta eteenpäin
oikeastaan kukaan ei tiedä,
miten meidän julkinen rahoitus kehittyy. Tiukilla ollaan.
Ruuskanen painottaa, että
meni talous mihin suuntaan
tahansa, tutkimuskoulun kehittämisessä tarvitaan sisältä
pulppuavaa kehitysintoa.
– Ei voi jäädä laakereilleen
lepäämään.

Sellu on tuttua,
mutta
tuntematonta
s.13

MARIA LUND
LAULAA UUTUUSMUSIKAALISSA
s.22–23

henkilökohtaista
Missä ja miten asut?
n Ristonmaalla pienkerrostalossa.

Mitä hukkasit viimeksi?
n Useampia golfpalloja, viimeksi eilen.

Millä kuljet työmatkasi?
n Aina kun sää sallii, kuljen pyörällä. Talviliukkailla
en lähde polkupyörällä ihan turvallisuussyistä. Muutaman kerran olen kaatunut.

Olet urheillut paljon nuorempana. Miten nykyään
pidät kuntoa yllä?
n Viime talvena hiihdin reilusti yli 1 100 kilometriä
pelkästään perinteisellä. Kolme talvea sitten hiihdin
yli 1 300 kilometriä. Aloitan ensilumen ladulla Laajavuoressa jo loka- ja marraskuun vaihteessa. Luonnonlumilla hiihtelen ihan kauden loppuun saakka.
Kun huhtikuun puolenvälin jälkeen loppuu hiihtokausi, menen seuraavalla viikolla golfkentälle. Golfia pelaan vähintään lokakuun puoleenväliin. Käyn
paljon myös kävelylenkeillä ja jonkin verran kuntosalilla.

Käytätkö pyöräilykypärää?
n Aina, en koskaan lähde ilman kypärää. Kaikkien
pitäisi käyttää kypärää. Ei pelkästään itsensä takia,
vaan myös läheisten. Haluan olla myös esimerkkinä
oppilaille.
Kuinka pitkä pinna sinulla on?
n Omasta mielestäni pinna on kehittynyt huomattavasti koulussa vietettyjen yli 26 vuoden aikana.
Miten huolellinen olet?
n Olen aika huolellinen. Joku on jopa sanonut, että
olen liiankin pedantti.

– Olen pikkupojasta asti pelannut pallopelejä. Ensin jalkapalloa, sitten lentopalloa, koripalloa ja golfia. Nykyään golfaan eniten, mutta lentopallo on se rakas nuoruuden laji. Sen
kautta olen saanut paljon ystäviä.

Mitä työpöytäsi laatikoissa on?
n Käyntikortteja, kyniä, erilaisia toimistotarvikkeita,
klemmareita, nitojan niittejä, muistitikkuja ja muutamia vihkoja. Papereita on paljon, niitä voisi vähentää. Työpöydälläkin on turhia papereita.

JAAKKO MANNINEN
TEKEE HYVÄÄ
VALOKUVAAMALLA
s.30

