Norssin lopetus ja sen vaikutukset
1.8.2018 alkaen, kuulemistilaisuus

MUISTIO

Aika:

11.4.2017 klo 17.30 – 19.25

Paikka:

Savonlinnan normaalikoulu juhlasali, Kuninkaankartanonkatu 5

Läsnä:

Tuija Kauppinen vs. sivistystoimenjohtaja, Marja-Liisa Brunou
koulusuunnittelija, Jukka Oikari kiinteistöjohtaja, Tuomo Nurmela Talvisalon
koulun rehtori, Mikko Ripatti normaalikoulun johtava rehtori, Heli Lepistö
Normaalikoulun rehtori, Anne Otranen-Silvennoinen sivistyslautakunnan pj.,
sivistyslautakunnan jäsenet Stephen Condit, Eiju Paajanen, Heli Laamanen,
Markus Hakulinen, Tuomas Sahinjoki, Norssin oppilaiden vanhempia ja muita
kuntalaisia n. 50.

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Anne Otranen-Silvennoinen avasi
kuulemistilaisuuden kertoen Savonlinnan normaalikoulun lakkauttamisen
taustat.
Vs. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen kertoi koululaitoksen toiminnasta,
Norssin oppilaiden opetuksenjärjestämisen vaihtoehdoista ja vaikutuksista
sekä aikataulun asian eteenpäin viemiseksi.
Kuulijoiden kysymyksiä ja kommentteja:
- missä kunnossa ovat Norssin nykyiset tilat ja mitkä ovat riskit?
- onko SYK:n kanssa neuvoteltu Norssin kiinteistön vuokraamisesta?
- miten kauan suurelementtirakennukset kestävät?
- onko suurelementtirakennuksessa lämmitys ja ilmastointi kunnossa?
- rakennetaanko lisää sisäliikuntatilaa?
- onko Talvisalon koulussa tilaa?
- voidaanko Talvisalon koulun luokkatiloja muuttaa?
- onko tarkoitus suurentaa oppilasryhmiä?
- riittääkö ruokailuaika ja -tila?
- pienryhmien oppilaiden integrointimahdollisuus on hyvä, vaikka vain
muutama lapsi siitä hyötyisi
- 1.-9. vaihtoehto parempi pienryhmien oppilaiden integroinnin kannalta, ei
siis tilapäisiin tiloihin
- onko kaikissa malleissa, että tuleva koulu tulee toimimaan Talvisalon
koulun alaisena?
- digipedagogiikka on Norssin vahvuus, säilyykö tieto-taito Savonlinnassa?
- millä taataan huippuosaamisen taso Savonlinnan kaupungissa?
- miten lapsivaikutusarviointi aiotaan tehdä?
- minkä koulun alueeseen Laitaatsalmen alue kuuluu?
- mietityttää jos oppilas siirtyy oman alueen kouluun, ei ole tuttuja?
- henkilökunta kuuluu omaan luokkaansa ja omaan ryhmäänsä, miten
opettajan jatko saman ryhmän mukana?
- työntekijöiden työsuhteen turvaaminen?
- yrityksien tavoitteena on kaupungin kasvattaminen, digiosaaminen on
avain

Vastauksia:
-

-

-

väistötilat ovat ongelmat, riskinotto nykyisessä kiinteistössä on suuri
nykyisen Norssin kiinteistön ongelmana ovat vesi- ja viemäriputket, putket
ovat alkuperäiset, kosteusongelmien riski on suuri. Nyt yksi luokka on
väistössä, jota tutkitaan, toisesta tilasta myös selvitys meneillään.
SYK:n kanssa on neuvoteltu, Norssin kiinteistön vuokrataso ei muutu
Norssin kiinteistön ylläpito- ja korjausvastuu jäävät
vuokraajalle/kaupungille
Norssin kiinteistö ei ole kaupungin omistuksessa
Norssin kiinteistö on peruskorjauksen tarpeessa, ei liene
tarkoituksenmukaista ostaa ko. kiinteistöä
lapsivaikutusarviointia on jo tehty paljon, kun on mietitty opetuksen
järjestämistä
suurelementit ovat puurakenteisia, joista on pitkä kokemus Suomessa
useilla paikkakunnilla koulu- ja päiväkotikäytössä
suurelementtivuokrauksessa vastuu kiinteistöstä on vuokranantajalla
suurelementeistä voidaan luopua oppilasmäärän vähetessä
siirtymävaiheessa tarvitaan lisää sisäliikuntatilaa
sisäliikuntatila-asia on myös riippuvainen OKL:n lunastusvaihtoehdosta ja
myös Talvisalon alueen liikuntapaikkasuunnitelmista
Talvisalon koulun nykyisissä luokkatiloissa on mahdollista tehdä muutoksia
Talvisalon kouluun saadaan tilaa lisärakennuksella ja Pihlajaniemen ja
Kellarpellon 6. luokkien jäädessä omille alueille
ruokailu onnistuu Talvisalon koulussa
vaihtoehdoissa on myös esitetty malli, jossa Norssi jatkaisi 1-6 luokkien ja
1-6 luokkien pienryhmien kouluna
Norssilla on eri opetuksenjärjestäjä, opettajilla ei ole suoraa siirtoa
kaupungin virkoihin vaan kaupungilla avoimeksi tulleita virkoja voi hakea
Laitaatsalmen alue kuuluu keskustan oppilaaksiottoalueeseen
oman alueen kouluun vaihdetaan saattaen, tieto siirretään yksilöllisesti
muutosrehtorin yhtenä tehtävänä on suunnitella digioppimista ja sen
kehittämistä
Talvisalon koulussa ryhmien muodostumiseen on panostettu käyttäen eri
toimintatapoja esim. kirjallisia kaverikyselyitä, paljon tehdään, että
sosiaalinen kanssakäyminen sujuu
oppilasryhmien ja ryhmän oppilaiden määrä katsotaan lukuvuosittain
normaalina operatiivisena toimintana

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja päätti kuulemistilaisuuden ja muistutti, että
kirjalliset kannanotot tulee jättää 25.4.2017 mennessä.
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