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Jynkänlahden koulu - kouluruokala



Illan ohjelma

• Rehtorin yleisesittely koulun toiminnasta

• Urheilupainotteinen opetus (urheiluluokka)

• Oppilaiden ajatuksia & opettajien tuntemuksia ?

• Kysymyksiä.

• Illan päätös.



Koulurakennus

• Rakennettu v. 1968.
– Peruskorjattu v. 2004 -2006.Peruskorjauksessa 

kunnostettiin kaikki pinnat, uusittiin ilmanvaihto, päivitettiin 
opetustekniikka, rakennettiin uusi liikuntasali.

• 3 RAKENNUSTA
– Päärakennus A (suurin osa luokkatiloista ja hallintotilat), 

– B-rakennus (mm. käsityötiloja, erityisopetus, 
terveydenhoitaja ja kuraattori) ja

– Viipalerakennus (mm. ev.lut. uskonto, historia)



Lukuvuosi 2019 - 2020

• Oppilasmäärät
– 7. luokilla 148 oppilasta 

– 8. luokilla 148 oppilasta 

– 9. luokilla 168 oppilasta

• yht.  464 oppilasta (vrt. 2016-17 = 410 opp.)

• Oppilasmäärä ”huipussaan”

• Lisäinfoa koulun www-sivulla



Painotusopetus = urheiluluokka
• Tarkoitettu huippu-urheilijaksi tähtääville nuorille

• Koulutyön ja lisääntyvän urheiluvalmennuksen hallittu, 
koordinoitu yhdistäminen.

• Harjoittelumäärän tavoite 20 h/ vko.
– Koulu (6 h) ja aamuharjoittelu (4h) kattaa tästä puolet. 

– Toinen puoli (10 h) seurojen iltaharjoittelusta ja viikonlopuista.

• Olympiakomitean urheiluyläkoulukokeilu
– 3. vuosi menossa, jatkoneuvottelut menossa



Urheiluluokalle hakeminen

• Urheiluluokalle valitaan 24 oppilasta

• Valintakoe on tiistaina 21.1.2020 klo 8.00-15.00 Kuopio-hallissa
– Kokoontuminen on pääkatsomoon klo 8.00. 

– Ota mukaan sisäliikunta-asu ja juomapullo. 

– Ruokailu tapahtuu lähikoululla päivän ohjelman mukaan. 

– Valintakokeeseen osallistuvat kaikki hakijat ilman erillistä kutsua.

https://www.soveltuvuuskoe.fi/


Lisätarkennuksia (oppaasta)

• Painotettuun opetukseen hyväksytään ne oppilaat, joilla 
on erillisen valintakokeen osoittamat riittävät taidot. 

• Huoltaja vastaa oppilaan koulukuljetuksesta 
aiheutuvista kustannuksista. 
– Huoltaja vastaa koulukuljetuskustannuksista myös silloin, 

kun oppilas tarvitsee sairauden tai vapaa-ajan tapaturman 
vuoksi kuljetuksen kouluun. 



Urheiluluokkien aamuvalmennus

• Oppilaalla on mahdollisuus osallistua aamuvalmennukseen. 

• Se toteutetaan yhteistyössä seurojen sekä urheiluakatemian 

taitovalmentajan kanssa. 

– Työjärjestykseen jätetään tilaa aamuharjoitteluun tiistaisin (7-9 

luokat) ja torstaisin (8-9 luokat) klo 8:00 - 9:30.

https://peda.net/kuopio/p/k2/lju
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Oppilaiden ajatuksia



Oppilaiden ajatuksia



Opettajien tuntemuksia…

• Osaavia, tekeviä ja reilujakin… viime kädessä

• Tuottavat erityistä kuormitusta…

• Äänekkäitä, käytöstavat ”heilahtelevat”

• ”haastavat” aivan liikaa henkilökuntaa

• Toisten oppilaiden kunnioittaminen

• Onko kaikki kisaamista?



Kiitokset
Mukavaa kotimatkaa


