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PÖYTÄKIRJA 
 
1. Kokouksen avaus  
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.10. Todettiin kokouksen läsnäolijat. 

 
2.   Hernemäen päiväkodin sijoittuminen;  

 uudisrakentaminen  ja tonttiasiat  

 Pihlajakodin tilanne: Pohjanlinnun sijoittuminen  
 
Virkamiestyönä yhteistyössä Risto Aallon, Paula Kokkosen, Matti Valkosen ja Seija 
Pesosen kanssa on selvitelty erilaisia vaihtoehtoja Hernemäen päiväkodin sijoittumiselle 
jatkossa.  
 
Paula Kokkonen kertoi Pihlajakodin tilanteesta. Talosta on tullut kolme ostotarjousta. 
Toiveena saada päätös kaupungin omista tarpeista esim. Hernemäen päiväkodin ja 
Pohjanlinnun sijoittumisesta, jotta tekninen lautakunta pystyy tekemään päätöksen 
mahdollisesta talon myymisestä. Pohdittiin tilojen soveltuvuutta päiväkotikäyttöön.  
 
Tuija Kauppinen kertoi Itä-Suomen yliopiston ja normaalikoulun tulevaisuuden 
neuvotteluista. Mukana neuvotteluissa ovat olleet Savonlinnan kaupungin, Itä-Suomen 
yliopiston ja normaalikoulun edustajat. Yliopisto ei pidä tärkeänä laajaa uudisrakentamista 
alueelle eikä sitoudu pitkään 25 vuoden olemassaoloon Savonlinnassa.  
 
Selvitettäväksi on esitetty vaihtoehto, jossa normaalikoulu sijoittuisi osittain KVL:n tyhjäksi 
jättämiin tiloihin (noin 3000 m2) ja  lisäksi rakennettaisiin uudisrakennus (noin 2000 m2).   
Tilojen käyttö opetuksessa toimisi näin ollen oppiaineiden mukaan ja voitaisiin hyödyntää 
myös OKL:n  olemassa olevia tiloja.  Samassa yhteydessä kaupunki voisi rakentaa 
vuorohoitopäiväkodin sekä avoimen päiväkodin ja Pohjanlinnun tilat ko. uudisrakennuksen 



yhteyteen. Asiaa selvitellään ja seuraava tapaaminen Savonlinnan kaupungin ja yliopiston 
edustajien välillä on 18.11.2010. 
 
Keskusteltiin päiväkodin sijoittumisesta OKL:n mäelle ja mahdollisista eduista ja 
yhteistyökuvioista. Pohdittiin opiskelijoiden harjoittelumahdollisuuksia ja päiväkodin käyttöä 
toiminnan observoinnissa.  On kuitenkin  mahdotonta arvioida yliopiston sitoutuvuutta 
alueelle… ? Tärkeää on tässä vaiheessa arvioida vaikutukset ja tehdä riskianalyysit, jotta 
voidaan tehdä tulevaisuuden ratkaisut.  On muistettava myös, että jos yliopiston suhteen 
tapahtuisikin ikäviä päätöksiä, niin normaalikoulun oppilaat tarvitsevat koulupaikan 
jatkossa. He eivät mahdu kaupungin nykyisiin kouluihin.  
 
Seija Pesonen esitteli Hernemäen päiväkodin sijoittumista varhaiskasvatus-
palvelujen näkökulmasta. Esitys on muistion liitteenä.   Yhtenä vaihtoehtona uuden 
päiväkodin sijoituspaikaksi on asematiellä oleva kaupungin tontti.  Tässä vaihtoehdossa on 
varauduttu myös tarvittaessa Keskikaupungin päiväkodin sijoittamiseen ko. tontille.  
Yhteisessä keskustelussa tontti nähtiin hyvänä vaihtoehtona päiväkotikokonaisuuden 
sijoittumiselle.   
 
 
3.  Sopimukset ja seuraavan kokouksen ajankohta 
 
Puheenjohtaja Matti-Pekka Parkkinen veti yhteen keskustelua ja sovittiin seuraavaa: 

 Hernemäen vuorohoitopäiväkoti ja avoin päiväkoti eivät sijoitu Pihlajakodin 
yhteyteen. Pohjanlintu sijoittuu 1.1.2011 alkaen ko. tiloihin, jotta Kellarpellon 
monitoimitalon remontti päästään aloittamaan.  Mikäli tilat päätetään myydä 
Pohjanlintu voi olla vuokralla tiloissa kunnes uudisrakennus tai muu sijoituspaikka 
selviää.  Näin ollen tekninen lautakunta voi tehdä päätöksensä Pihlajakodin tilojen 
osalta. 

 Jatketaan selvittelytyötä päiväkodin uudisrakennuksen sijoittamisesta joko 
asematien tontille tai yliopiston mäelle.  Odotetaan neuvottelun tulosta 18.11.2010. 

 Pidetään seuraava kokous maanantaina 22.11.2010 klo 13.00 kh:n isossa 
kabinetissa. 

 
 
4. Kokouksen päätös 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Puheenjohtaja Matti-Pekka Parkkinen  Sihteeri Seija Pesonen 
 


