
 

Neuvottelu Normaalikoulun oppilaaksiotosta vuodelle 2023 

 

Aika  maanantai 24.10.2022 klo 8.30 - 9.45 

Paikka Normaalikoulu, Yliopistonkatu 1 

 

Läsnä  Sami Lahti, palvelujohtaja, Jyväskylän kaupunki 

 Antero Hietamäki, johtava rehtori, Normaalikoulu 

 Pia Bärlund, palvelupäällikkö, Jyväskylän kaupunki 

 Saija Riihinen, palveluesimies, Jyväskylän kaupunki 

 Johnny Kotro, yläkoulun rehtori, Normaalikoulu 

 Jerker Polso, alakoulun rehtori, Normaalikoulu 

 

1. Kokouksen avaus 

Sami Lahti avasi kokouksen ja toivotti osallistujat tervetulleiksi 

 

2. Normaalikoulun oppilasmäärä 

 

Normaalikoulun 1. luokalle otetaan 60 oppilasta ja 7. luokalle 95 oppilasta 

Normaalikoulun 6. luokan oppilaat siirtyvät Normaalikoulun 7. luokalle. Näiden lisäksi 

Normaalikoulun 7. luokalle voidaan ottaa 23 oppilasta. Muille luokille otetaan 

oppilaita, jos koulussa on tilaa. Etusija on oppilaaksiottoalueella asuvilla lapsilla. 

 

Normaalikoulun enimmäisoppilasmäärät lukuvuonna 2022 – 2023 ovat 1. luokalla 60, 

2. luokalla 63, 3. luokalla 66. 4. luokalla 66, 5. luokalla 69, 6. luokalla 69, 7. luokalla 

105, 8. luokalla 95 ja 9. luokalla 95 oppilasta 

 

Normaalikoulun enimmäisoppilasmäärät lukuvuonna 2023 – 2024 ovat 1. luokalla 60, 

2. luokalla 63, 3. luokalla 66. 4. luokalla 66, 5. luokalla 69, 6. luokalla 69, 7. luokalla 95, 

8. luokalla 105 ja 9. luokalla 95 oppilasta. 

 

Normaalikoulu on keskustan alueen yksi lähikoulu. Jos oppilaat eivät kuitenkaan 

mahdu Normaalikouluun, ohjataan heidät kaupungin muihin kouluihin. 



3. Normaalikoulun oppilaaksiottoalue 

 

Sivistyslautakunta on 26.10.2022 määritellyt Normaalikoulun ensisijaiseksi 

oppilaaksiottoalueeksi: Väinönkatu – Sepänkatu – Nisulankatu – Vesangantie – 

Savelankatu – Keskussairaalantie – Purokatu -Jyväskylä-Haapamäki-rata – Väinönkatu 

 

Jyväskylän normaalikoulun oppilaaksiotto noudattaa seuraavaa järjestystä: 

1. Oppivelvollisuusikäiset sovitulta oppilaaksiottoalueelta 

2. Mahdolliset kuusivuotiaat oppilaaksiottoalueelta, edellyttäen, että asianmukaiset 

lausunnot ovat kunnossa ja puoltava aikaistettua koulunaloitusta 

3. Sisaruusperusteella hakevat oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta 

4. Muut hakijat oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta 

 

Kaikissa kohdissa (1. – 4.) oppilaat otetaan järjestyksessä, joka määräytyy oppilaan 

koulumatkan pituuden ja turvallisuuden perusteella. Etusijalla ovat lähimpänä 

Normaalikoulun asuvat. Oppilaita otetaan kokonaisuudessaan kuitenkin enintään niin 

paljon, kuin kohdassa 2. määritellyt luokkakohtaiset enimmäisoppilasmäärät sallivat. 

Muille hakijoille Jyväskylän kaupunki osoittaa toisen lähikoulun. 

 

Oppilas voi jatkaa Normaalikoulun oppilaana, vaikka muuttaisi pois 

oppilaaksiottoalueelta edellyttäen, että vanhemmat vastaavat mahdollisista 

matkakustannuksista. 

 

4. Sopimuksen tarkentaminen  

Tarvittaessa neuvotellaan edelleen vuosittain Jyväskylän kaupungin ja Normaalikoulun 

kesken oppilaaksiottoalueen oppilaiden sijoittumista eri kouluihin. Tavoitteena on 

opetusryhmien optimointi. 

5. Sopimuksen voimassaolo ja voimaan tulo 

 

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Seuraavaa lukuvuotta koskevat tarkennukset 

tehdään tammikuun 2024 loppuun mennessä. 

 

Tämä sopimus kumoaa 8.11.2021 päivätyn sopimuksen 

 

 

6. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.45. Seuraava kokous pidetään vuoden 2023 

syys -marraskuussa.     


