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Aika: 3.5.2017 klo 16.00 – 18.15 
Paikka: Äkkiväärä, A-osa, kh:n kokoushuone, 3. krs 
Läsnä: osallistujat on kirjattu Dynastyyn iltakoulun pöytäkirjaan 
 
 
 
Iltakoulun aiheena oli Normaalikoulun lakkautus ja sen vaikutukset 1.8.2018. 
 
 
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja  Anne Otranen-Silvennoinen avasi iltakoulun ja toivotti 
läsnäolijat tervetulleiksi. 
 
Puheenjohtaja kävi yleisellä tasolla läpi saapuneita kannanottoja, joita on seitsemän 
kappaletta. 
 
Kaupunginjohtaja Janne Laine 

- faktat ja talousasiat: talouden sopeuttamisessa hyvä tilanne, liikkumavara tulee 
tulevaisuudessa pääasiassa palveluverkon kehittämisestä, okl:n menetys syö 
taloudellista liikkumavaraa  

- oppilasmäärä vähenee väestön vähetessä, kaksinkertainen kuolleisuus 
syntyvyyteen nähden 

- Norssin vahvuudet ovat digioppiminen ja pedagogiikka, jotka on yritettävä säilyttää 
ja laajentaa, kaupunginvaltuusto on ponsilla toivonut ja esittänyt -> vahvuus 

- yhteydenpidossa vanhempien kanssa on säilytettävä herkkyys ja ymmärrys 
- työpaikkoja ei riitä kaikille norssilaisille kaupungin kouluissa, eläköityvien opettajien 

tilalle tarvitaan uutta henkilöstöä 
- oppilaat, opetuksen laatu, toimitilat ja talous 
- tilojen ratkaisuun ei mielellään lisäaikaa vaan ratkaisu pitäisi tehdä pian 
- putkien rikkoutumisriskiä ei voida ottaa 
- asia seuraavassa sivistyslautakunnassa 18.5., esitys kh:n kokoukseen 29.5. ja 

valtuuston päätettäväksi 12.6., valtuuston varattava määräraha 
 
Vs. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen  

- esittelyn pohjana oli kuulemistilaisuuden 11.4.2017 päivitetty materiaali ”Norssin 
lakkautus ja sen vaikutukset 1.8.2018 alkaen” Materiaali on luettavissa kaupungin 
kotisivuilla osoitteessa www.savonlinna.fi/Asukas/kasvatus ja opetus/päivähoito- ja 
kouluverkkotarkastelu. Materiaali on myös muistion liitteenä. 

 
Koulupsykologi Niina Finell 

- lapsivaikutusten arviointi 
- lapsinäkökulma on keskiössä läpileikkaavana periaatteena, kun tehdään päätöksiä  
- myös resurssinäkökulma on huomioitava vaikka lapset ovatkin keskiössä 

  

http://www.savonlinna.fi/Asukas/kasvatus
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Kiinteistöjohtaja Jukka Oikari 

- kiinteistön kunto: on tehty kuntoarvioita ja erilaisia tutkimuksia. Vuoden 2012 
kuntoarvion mukaan viiden vuoden sisällä olisi uusittava vesi- ja viemärijärjestelmä.  

 
Johtava rehtori Mikko Ripatti 

- sisäilmaan liittyvä remontti on tehty vuonna 2013, jolloin kuitulähteet poistettiin ja 
tilanne parani  

- putket ovat tällä hetkellä suurin riski 
 
Lautakunnan jäsenten ym. kommentteja/kysymyksiä: 

- Otranen-Silvennoinen: huomioitava inhimilliset, laadulliset ja taloudelliset seikat 
- Kristiansson: Norssin kiinteistön nykyinen kunto kiinnostaa 
- Paajanen: Pienryhmien integraatiomahdollisuus 
- Laamanen: Miksi ei tehdä raporttia lapsivaikutusten arvioinnista? 
- Torikka: Mitä valmisteluja Talvisalossa on tehty? 
- Condit: Norssin tilojen kunto, kuntoarviot jättävät epävarmuuteen. Riittääkö 

kantakaupungissa lapsia kahteen kouluun? 
- Luoma-aho: Resurssit eivät riitä kahteen yhtenäiskouluun keskustassa 
- Nurmela: Palvelut on mitoitettava henkilömäärän mukaan (vrt. Sosteri) 
- Oikari, Nurmela: keskustan liikuntatilojen järjestely? 
- Hakulinen: Miten oppilasmäärän lasku jakautuu alueellisesti? Isommassa yksikössä 

on omat etunsa 
- Mononen: digiosaamisen  jatkaminen tärkeää, taajamassa voi tiivistää, laatu 

tärkeää, ei hätiköintiä, kaupungin kouluissa kirjava opettajien joukko 
- Turunen: opettaja rekry, ovatko opettajat siirtymässä Joensuuhun? 
- Ripatti: opettajien tahtotila on jäädä Savonlinnaan. Valtionkoulua tai lupaa 

yksityiskouluun ei tule 
 
Puheenjohtaja päätti iltakoulun klo 18.15 todeten, että tilaisuudesta tuli paljon eväitä 
tehtävää ratkaisua varten. 
 
 
Muistion laati Leena Muhonen 
 
 


