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kannanottoihin ja kysymyksiin
176/40/400/2012
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Selostus:
Moinsalmentien alueen kyläyhdistys ry on 5.2.2013 toimittanut Päiväkoti- ja
kouluverkkotyöryhmälle sekä sivistyslautakunnalle seuraavan selvityspyynnön:
"Moinsalmentien alueen kyläyhdistys 5.2.2013
Päiväkoti ja kouluverkkotyöryhmä ja Sivistyslautakunta
SELVITYSPYYNTÖ
Moinsalmentien alueen kyläyhdistys ry on aiemmin jättänyt koulutuslautakunnalle
kirjelmän Moinsalmen koulun säilyttämisen puolesta. Kirjelmässä mainittiin, että koulun
oppilaaksi-ottoraja on epäoikeudenmukainen. Miksi asiaan ei ole puututtu, vääryyden
oikaisemiseksi? Asia on kyllä varmasti ao. virkamiesten tiedossa. Emme ole saaneet
mitään vastausta asiaan. Haluamme tiedon miksi Savonlinnan kaupunki ei ole tehnyt
mitään konkreettista uudistaakseen vanhoja oppilaaksi-ottorajoja, paitsi taajama-alueella.
Siellä tuo oppilaaksi-ottoraja siirtyi ihmeen helposti. Katsomme että meitä hajaasutusalueen asukkaita ei ole kohdeltu yhdenvertaisesti, vaikka näin on annettu
ymmärtää, jopa kaupungin johdon taholta. Haluamme että päiväkoti ja
kouluverkkotyöryhmä tekisi avointa ja rehtiä työtä, jossa myös asianosaisilla olisi
mahdollisuus osallistua suunnitelmien tekoon tai ainakin suunnitelmista tiedotettaisiin
avoimesti. Nykyisin jää vain valittamisen mahdollisuus, mikä on yleensä turhaa.
Toinen epäkohta on kyläkoulujen osalta se, että esikoululaisia ei ole laskettu koulujen
oppilasmääriin mukaan?. Vaikkakaan esioppilas ei ole oppivelvollinen, niin työllistää se silti
yhden opettajan ja mahdollisesti yhden kouluavustajan päivän ajaksi. Sekä esioppilas
myös ruokailee koulussa ja käyttää koulun tiloja(esim. WC). Koulukuljetuskin pitää
kaupungin tarvittaessa järjestää.
Tähän pitää saada poikkeus ainakin kyläkoulujen osalta, eli esioppilaat täytyy laskea
oppilasmäärään mukaan.
Koulukuljetusten osalta haluamme olla mukana neuvottelemassa ja apuna niiden
suunnittelemisessa. Moinsalmen koulun henkilökunta antaa varmasti kaiken tukensa myös
asiassa.

Uusien suunnitelmien mukaan(päiväkoti ja kouluverkko) yhdistellään päiväkoteja ja
ajetaan kyläkoulut alas(suljetaan). Kun kaupungilla on nykyisellään pula
päivähoitopaikoista, niin mitä se on muutaman vuoden päästä, kun nämä lapset menevät
kouluun. Kouluja remontoidaan(taajamassa) ja oppilaita siirrellään koulusta toiseen.
Savonlinnan alueella asuu entistä suurempi määrä ihmisiä haja-asutusalueilla. Nämä
tarvitsevat kyläkoulunsa toimiakseen, joita ei enää niin kovin monta ole.
Kyläkoulu kiinteistöt ovat Savonlinnan kaupungin omistuksessa. Kun näitä kouluja
suljetaan, niin kaupungille jää mahdollisesti taas uusia tyhjiä kiinteistöjä käyttämättä
ränsistymään ja niistä taas uusia kuluja turhaan. Tuskin kouluille on suunniteltu mitään
toimintaa?
Mitkä ovat mahdolliset kustannussäästöt, jos esimerkiksi Moinsalmen koulu
lakkautettaisiin? Ovatko säästöt niin merkittäviä, verraten sen negatiivisiin vaikutuksiin,
joita koulun sulkeminen toisi. Mitkä olisivat vaikutukset Moinsalmentien kylien toimintaan,
sekä itse koululaisten arkeen? Moinsalmella on tarjolla päivähoitoa, ja vielä toimiva koulu.
Mikä on alueen houkuttelevuus lapsiperheiden suhteen, jos kylällä ei olisi koulua?
Tällaisillako säästöillä Savonlinna pelastuu? Onko laskelmia ja tutkimuksia asiassa tehty
tarpeeksi laajasti ja mihin ne perustuvat? Ovatko nämä asiat salaisia?
Muun muassa Moinsalmentien alueen kylät ovat osa Savonlinnan saaristokaupunkia.
Alueilla asuu merkittävä osa Savonlinnan saariston asukkaista. Valtio maksaa sievoisen
summan statuksesta Savonlinnalle. Haja-asutus alueiden (Savonlinnan kylät) asukkaat
eivät kyllä juurikaan nauti näistä rahoista palveluissaan! Tuntuu rahat kyllä kelpaavan
Savonlinnalle, mutta sen asukkaista ei ole niin väliä!
Odotamme vastauksia ja kannanottoja näihin kysymyksiin(alleviivattu) perusteluineen
viimeistään Moinsalmen koulun keskustelutilaisuuteen 12.2.1013 mennessä.
Tai
Sähköpostitse: tsuoninen@hotmail.com
Kiitos
Moinsalmentien alueen kyläyhdistys ry:n sekä Pellossalon Nousu ry:n
Puheenjohtaja Timo Suoninen"
Opetuspäällikkö on laatinut pöytäkirjanliitteenä A olevan vastineen selvityspyyntöön.
Vastine on toimitettu kyläyhdistyksen puheenjohtaja Timo Suoniselle sähköpostitse
12.2.2013. Päivähoito- ja kouluverkkotyöryhmän viimeinen kokous on ollut 28.11.2012.
Selvitystyötä jatkaa Palveluverkkotyöryhmä, jonka tietoon selvityspyyntö ja vastine
toimitetaan.
(Valmistelu: opetuspäällikkö Tuija Kauppinen 044 417 4203)
Sivistystoimenjohtajan esitys:
Sivistyslautakunta merkitsee Moinsalmentien alueen kyläyhdistys ry:n selvityspyynnön ja
vastineen tiedoksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
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