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Sivistyslautakunnan jäsenten esille ottamat asiat
SL § 208
Jäsen Heli Laamanen on lähettänyt seuraavan vetoomuksen
Savonlinnan kaupungin päättäjille:
"VETOOMUS SAVONLINNAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE,
KAUPUNGINHALLITUKSELLE JA SIVISTYSLAUTAKUNNALLE
Me allekirjoittaneet Savonlinnan normaalikoulun oppilaiden
vanhemmat ja koulun tukijat vetoamme teihin arvoisat
kaupunkimme päättäjät yhtenäisen normaalikoulun säilyttämisen
puolesta myös jatkossa. Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan
kampusalueen lakkauttamispäätöksen myötä teidät
kaupunginpäättäjät on asetettu ikävään asemaan: joudutte
ottamaan nyt vastuun kokonaan lähes 400 oppilaan
perusopetuksesta ja näin samalla heidän tulevaisuudesta.
Me näiden 6 – 15 -vuotiaiden oppilaiden vanhempina ja heidän
lähipiirissään olemme huolestuneita tilanteesta. Monet lapsistamme
ovat käyneet koulua jo vuosia ja luokkiin on muodostunut tiivis
yhteishenki, lapset ovat luoneet jopa eliniän kestäviä
ystävyyssuhteita ja ottaneet opettajakunnan omakseen. Lähistöllä
asuvat, tulevat peruskoululaiset ovat valmiita aloittamaan
koulunkäyntinsä isosisarustensa kanssa samassa koulussa,
normaalikoulussa. Lapset ovat kasvaneet osana koulua, ja koulu
heissä – nyt nämä vuodet ovat uhattuina.
Normaalikoulun alasajaminen merkitsisi lähes 400 oppilaan tutun ja
turvallisen kouluympäristön lakkauttamista. Se merkitsisi pienten
lasten uudelleen sijoittamista täysin uuteen ja vieraaseen
ympäristöön. Me kaikki varmasti tiedämme, että valtaosa oppilaista
ei tule koskaan sopeutumaan uuteen tilanteeseen: oppilas ei tule
kotiutumaan uuteen luokkaan, ei tunne opettajaa omakseen. Mitä
vaikutusta tällä on lapsen tulevaisuuteen ja kehitykseen, jää
nähtäväksi.
Me lasten vanhemmat ja koulun tukijat vetoamme teihin päättäjät,
että otatte vastuun savonlinnalaisten lasten tulevaisuudesta ja
säilytätte sen koulun, jonka he ovat jo aloittaneet, yhtenäisenä.
Vetoamme, että vaaditte riittävät ja perinpohjaiset selvitykset, kuten
koulurakennusvaihtoehdoista ja oppilasmääristä, ennen kuin
lautakunnalle tai valtuustolle asia tuodaan päätettäväksi. Tällaisia
selvityksiä ei ole vielä olemassa.
Vetoamme, että selvitätte päätöksenteon pohjalle mitkä ovat
todelliset vaihtoehdot rakennuskustannusten osalta: Kuinka pitkään
koulun nykyinen rakennus on käyttökelpoinen? Eikö Savonlinnassa
ole riittävästi esimerkkejä siitä, että rakennuksen kunto arvioidaan
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huonommaksi kuin mitä uuden rakentamisen jälkeen tilanne sitten
on? Kuinka paljon KVL:n tilojen muuttaminen perusopetuksen
tarkoituksiin tulisi maksamaan – ja ennen kaikkea mistä tällaiset
muutostarpeet syntyisivät? Mihin käyttötarkoitukseen kaupungin
etuosto-oikeudesta valittanut taho aikoo kampusalueen
rakennukset ottaa?
Rakennettaisiinko Talvisaloon pelkkä väliaikainen sijoituspaikka
normaalikoululaisille, silmällä pitäen Savonlinnan mahdollisesti
tippuvia oppilasmääriä? Haluatteko päättäjinä ottaa todellakin
vastuun siitä, että normaalikoulun oppilaat asetettaisiin tässä
tapauksessa ikään kuin toisen luokan kansalaisiksi; sijoitettuina
väliaikaisrakennelmiin, muiden oppilaiden ollessa asianmukaisissa
tiloissa? Jos tämän sijaan Talvisaloon oltaisiin kuitenkin
rakentamassa ajan- ja asianmukaista pysyvää lisärakennusta, eikö
herätä ihmettelyä se, miksi tällaiseen investointiin kaupunki ryhtyisi,
jos taustalla on olettamus oppilasmäärien vähenemisestä?
Vetoamme, että normaalikoulun tuoma digipedagogiikan
hyödyntäminen Savonlinnan kaupungin strategiassa selvitetään
perusteellisesti. Tähän asiaan on jo suhtauduttu myönteisesti
kaupungin poliittisen ja virkamiesjohdon taholta. Onko kaupunki
tarkastellut tosiasiallisesti digitaalisuuden hyödyntämistä läpi
toimialojen, nyt kun mm. ammattikorkeakoulu on tulossa yhä
vahvemmin kaupunkiin tällä sektorilla? Onko huomattu, että
Savonlinnan normaalikoululla on vuosien etulyöntiasema – jopa
valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin, sekä osaava henkilökunta
hyödynnettävänä?
Onko kaupunki selvittänyt perinpohjaisesti myös valtionkoulun
perustamismahdollisuudet? Onko tiedusteltu esimerkiksi
Itä-Suomen yliopistolta olisiko sen mahdollista ottaa Savonlinnan
normaalikoulu 2. harjoittelukouluksi, sillä ilmeisesti Joensuussa
tullaan jatkamaan digipedagogiikan voimin. Entä kuka on tehnyt
päätöksen, että normaalikoulu Savonlinnassa ei voisi saada
opettajaharjoittelijoita muista yliopistoista? Onko emeritusprofessori
Jorma Enkenbergiä, jonka asiantuntemusta ei voi ohittaa,
konsultoitu tässä asiassa?
Pyydämme teitä valmistelemaan positiivisia tulevaisuusskenaarioita
kaupungistamme. Me ainakin uskomme kaupunkimme – ja
lastemme – tulevaisuuteen. Vetoamme teihin: annetaan
normaalikoulun jatkaa toimintaa yhtenäisenä niin pitkään kun
oppilaita hakeutuu kouluun ja koululla on paljon annettavaa
Savonlinnalle.
Savonlinnassa 15.12.2016
Heli Laamanen ja Minna Kapanen
Ja 71 allekirjoittanutta (allekirjoituksia tulee vielä lisää)"
Jäsen Markus Hakulisen esitti seuraavan ponnen:
"Pyydän että sivistysvirastossa tehdään varmuuden vuoksi
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välttämättömiä toimia ettei tämän yläkoulun ovi sulkeutuisi, esim.
tiedottamista koteihin ja oppilashakuja tammi-helmikuussa, jos
yläkoulu aloittaa.
Tämä olisi valmistelua siihen että vuoden 2017 alussa olevaa asiaa
koskevan iltakoulun, lautakunnan, hallituksen ja valtuuston jälkeen
päätös olisikin, että Lyseolla / Talvisalossa kannattaisikin aloittaa
tämä liikuntapainotteinen yläkoulu.
Ettei ovea suljettaisi olympiakomitean asialta yläkouluun, niin millä
asioilla on kiire ennen iltakoulua? Niitä kannattaisi työstää nyt
varmuuden vuoksi etukäteen, ettei aikarajat tule vastaan."
Seuraavat toimenpiteet on suoritettava 2017 viikkoon 8
mennessä, mikäli uuden urheiluyläkoulun perustaminen on
mahdollista 1.8.2017 lukien:
- laadittava poikkeava opetussuunnitelma mm.
valinnaisainetarjonnan osalta
- informoida koteja
- määritellä hakuaika
- valtakunnallisen soveltuvuuskokeen järjestäminen
- laadittava yhdenvertaiset valintaperusteet
Jäsen Stephen Conditin esitti seuraavan Savonlinnan
normaalikoulun vanhempainyhdistyksen kirjelmässä esitetyn
ponnen:
"Pyyntönä esitämme, että Savonlinnan kaupungin hallintosäännön
mukaisesti (15 § 3 mom) sivistyslautakunta pyytää
vanhempainyhdistystä nimeämään 2-3 henkilöä niihin
sivistyslautakunnan kokouksiin, ml. erilliset valmistelevät
tapaamiset, joissa valmistellaan tai päätetään Savonlinnan
normaalikoulun tai sen oppilaiden tulevaa tilannetta."
Jäsen Heli Laamanen otti esille jo aiemmin keskustellun
sivistysviraston henkilöstövajauksen. Virastoon tulisi saada
opetuspäällikkö.
Lisäksi Heli Laamanen pyysi välittämään rehtoreille ja päiväkotien
johtajille kiitokset myönteisestä suhtautumisesta "Lapsen mieli"
-hankkeeseen.
Jäsen Riitta Härkönen tiedusteli yksityisen päivähoidon
palvelusetelin hinnan muodostumisesta ja hallituksen päätöksestä
nostaa varhaiskasvatuksen ryhmäkokoa.
Varhaiskasvatuspäällikkö vastasi, että palvelusetelin hintaan
vaikuttaa kunnallisen päivähoidon hinta ja kunta päättää
palvelusetelin arvon.
Varhaiskasvatuksen ryhmäkoon suhdelukumuutos on 1/8, eli yksi
hoitaja 8 lasta kohden. Ryhmäkoko on kasvanut vain
esiopetusryhmissä.
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