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Talvisalon koulun hallinto peruskorjauksen jälkeen

KL  § 192
Selostus: Talvisalon koulun peruskorjaus toteutetaan valtion 50% investointi-

avustuksen turvin 2009-2010. Rakentamisen suunnittelu on ko. ai-
kataulun vuoksi aloi tettava marraskuun 2007 aikana yhteistyössä
sivistysviraston, toimi tilapalvelun, Talvisalon koulun ja Pihlajaveden
koulun kanssa. Suunnittelurahaa tarvitaan vuodelle 2008 n. 300
000€ kj:n TA-esi tyksessä olevan 45 000€ sijasta. Tämänhetkisen
suunnitelman mu kaan peruskorjaus aloitetaan alkuvuonna 2009 ja
saatetaan pää tökseen 2010 loppuun mennessä. Tämä olisi asian-
tuntijoiden mu kaan kustannustehokkain tapa rakentaa mm. oppilail-
le mahdollises ti tarvittavien lisätilojen ja työmaateknisten seikkojen
vuoksi. hyvänä esimerkkinä Taidelukio, jossa hyvä suunnittelu ja
järkevästi jakso tettu rakentaminen toi kaupungille n. 200 000 euron
säästöt.

 Koulutuslautakunta on kokouksessaan (§ 126, 22.08.2007) päättä-
nyt seuraavaa:

 "Talvisalon koulu peruskorjataan valtion 50 %:n avustuksella ja sa-
maan kiinteistöön sanee rataan tilat Pihlajaveden koululle. Sanee-
raussuunnitelman valmis tuttua ja rakentamisajankohdan vahvistut-
tua päätetään aikataulus ta, jolla Kellarpellon ja Pihlajaniemen 6.
luokkalaisten siirtyminen Talvisalon kouluun on mahdollista. Ratkai-
sussa on huomioitava ko ko länsipuolen päivähoito- ja perusopetus-
järjestelyt vuosien 2008-2012 aikana."

 Lisäksi koulutuslautakunta on kokouksessaan (§ 182, 08.11.2007)
käynyt keskustelun pe ruskorjattavan Talvisalon koulun tulevasta
hallinnosta ja sopinut päättävänsä hallinnosta kokouksessaan
21.11.2007.

 Lautakunnan käymän keskustelun pohjalta todetaan seuraavaa:
 Kaupungin taloudellisen tilanteen, yleisen käyttökustannusten nou-

sun ja pedagogisten syi den  vuoksi on Talvisalon koulun peruskor-
jauksen suunnittelussa pyrittävä mahdollisimman suureen tilojen
yhteiskäyttöön mm. opet tajanhuoneen, avustajatilojen, kanslian,
monistustilojen, opettajien työtilojen, oppilastilojen, neuvotteluhuo-
neiden, sisäänkäyntien yms. tilojen suhteen.

 Rakentaminen on taloudellisempaa, mitä enemmän yhteisessä käy-
tössä olevia tiloja uuteen Talvisalon kouluun suunnitellaan. Yhteis-
käytössä myös tilojen tule va käyttöaste on tehokkaampi, joten vuo-
sittaiset käyttökustannuk set ovat halvemmat oppilasta/ henkilökun-
taa kohden. Myös yhtei nen hallinto tuo säästöjä vuosittain ja toimin-
ta selkeytyy.

 Jotta em. tavoitteisiin parhaiten päästään, sivistysviraston tulee joh-
taa Talvisalon koulun peruskorjauksen suunnittelua siten, että kou-
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lusta muodostuu yhte näinen peruskoulu. Suunnitteluun otetaan mu-
kaan edustus nykyi sistä Pihlajaveden ja Talvisalon kouluista. Pe-
ruskorjatussa koulus sa olisivat ainakin yleisopetuksen luokat 6-9
sekä erityisluokat 1-9 (8 kpl). Tämän jälkeen, mikäli tilaa on, suun-
nittelussa on huomioita va Kellarpellon ja Pihlajaniemen koulujen vii-
desluokkalaisten ja Pohjanlinnun oppilaiden mahtuminen peruskor-
jattavaan kouluun. Koulun peruskorjauksen yhtenä ehtona on var-
muus tilojen tehok kaasta käytöstä pitkälle tulevaisuuteen. Tätä
edellyttää myös valtio investointiavustuksensa ehtona.

 Nykyisten Talvisalon ja Pihlajaveden koulujen jatkaminen peruskor-
jauksen jälkeen yhtenäi senä peruskouluna yhden hallinnollisen reh-
torin ja apulaisrehtorin alaisuudessa on monin tavoin perusteltua.
Näitä syitä ovat mm.

 -tasapuolisuus kaupungin muihin perusopetuksen kouluihin verra-
ten. Yhteen rehtoriin poh jautuva hallinnollinen ratkaisu on linjassa
Mertalan yhtenäisen pe ruskoulun sekä normaalikouluun rakentuvan
yhtenäiskoulun hallin tomallin kanssa.

 -valtakunnallisesti erillisten erityiskoulujen määrä ja niissä opiskele-
vien oppilaiden määrä on  vähentynyt vuosina 1999-2006 n. 35%.
Kun samanaikaisesti eri tyisopetukseen siirrettyjen oppilaiden määrä
on n. kaksinkertaistu nut, voidaan todeta erityisopetusta järjestettä-
vän nykyään yhä useammin yleisopetuksen kanssa samoissa kou-
luissa. Kyseessä on koulutuspoliittisesti selkeä säädösten mukai-
nen valtakunnallinen suuntaus.

 -oppilaan kannalta on tärkeää olla samassa yhtenäisessä koulussa.
Oppilaita ei siis erotella saman rakennuksen sisällä kahteen eri
kouluun oppimisensa pe rusteella. Tähän malliin koulutuslautakun-
takin on käynyt tutustu massa mm. Lappeenrannassa 19.5.2006.

 -kahden eri koulun peruskorjauksen suunnittelu, toteuttaminen ja yl-
läpito samassa raken nuksessa on kalliimpaa kuin yhden.

 (Valmistelu: opetus- ja kasvatuskoordinaattori Tommi Tikka, puh.
015-5714462)

Sivistystoimenjohtajan esitys:
 Koulutuslautakunnassa päättää, että sivistysviraston tulee johtaa

Talvisalon koulun perus korjauksen suunnittelua siten, että koulusta
muodostuu yhtenäinen peruskoulu. Peruskorjauksen suunnittelussa
tulee pyrkiä taloudelli suuteen siten, että erityisopetuksen ja yleis-
opetuksen tarpeet turva taan. Erityisesti pitää paneutua siihen, että
tilat ovat muunneltavis sa tulevaisuudessa erityisopetuksen tiloista
yleisopetuksen tiloiksi ja päinvastoin.

 Suunnitteluun otetaan mukaan edustus nykyisistä Pihlajaveden ja
Talvisalon kouluista. Pe ruskorjatussa koulussa olisivat ainakin
yleisopetuksen luokat 6-9 sekä erityisluokat 1-9 (8 kpl). Suunnitte-
lussa on erityisesti huomioitava Pohjanlinnun sijoittuminen Talvisa-
lon kouluun ja tämän jäl keen, mi käli ti laa on, Kel lar pellon ja Pih laja-
nie men kou lujen viidesluokkalaisten mahtuminen peruskorjattavaan
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kouluun.

 Peruskorjattavan koulun hallintomallina tulee olemaan vastaava
kuin muissakin Savonlin nan suuremmissa kouluissa: Rehtori vastaa
koulun toiminnasta tu kenaan apulaisrehtori. Koulun luonteesta joh-
tuen toisen em. henki lön vastuualueeseen sisällytetään erityisope-
tuksesta vastaaminen.

Päätös: Koulutuslautakunta hyväksyi sivistystoimenjohtajan esityksen ja  li-
säksi nimesi seu raa van Tal vi sa lon kou lun pe rus kor jauk sen suunnit-
te lu ryh män:

 Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen, pj.
 Rehtori Mai ja Daa vit tila
   Rehtori Jan Söderholm
 Opetus- ja kas va tus koordi naat tori Tom mi Tikka.

 Suunnitteluryhmään koulujen reh torei den mah dol li sen pois sa olon
va ral le lautakunta valitsi apulaisrehtori Pasi Seilan ja va rajoh ta ja
Sa ri Hyt ti sen.

 Koulutuslautakunta esittää liikelaitosten keskuksen johtokunnalle,
et tä se ni meäisi suunnitteluryhmään kaksi virkamiesedustajaa.

Toimenpiteet: Liikelaitosten keskuksen johtokunta

Tiedoksi: Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen
 Opetus- ja kasvatuskoordinaattori Tommi Tikka
 Rehtori Maija Daavittila
 Apulaisrehtori Pasi Seila
 Rehtori Jan Söderholm
 Vararehtori Sari Hyttinen

 Otteen oikeaksi todistaa

 Savonlinnassa


