
Norssin lopetus ja sen vaikutukset  MUISTIO 
1.8.2018 alkaen, toinen kuulemistilaisuus 
 

Aika:  15.8.2017 klo 17.30 – 19.10 
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, Jonne Tynkkynen 
sivistyslautakunnan pj., sivistyslautakunnan jäsenet Merja Mustonen, Tuomas 
Silvennoinen, Jussi Koponen, Timo Lajunen, Teemu Tiainen, Norssin oppilaiden 
vanhempia ja muita kuntalaisia n. 50. 

 

 Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Jonne Tynkkynen avasi kuulemistilaisuuden.  
 

Vs. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen kertoi koululaitoksen toiminnasta, Norssin 
oppilaiden opetuksenjärjestämisen vaihtoehdoista ja vaikutuksista sekä aikataulun 
asian eteenpäin viemiseksi. Toinen kuuleminen toteutettiin, koska heinäkuun 2017 
alussa tulleen tiedon mukaan Savonlinnan kaupunki tuli kampuskiinteistön omistajaksi 
ja Normaalikoulun oppilaiden koulupaikkavaihtoehdoksi voitiin ottaa myös OKL-
rakennus.  
 
Vaihtoehtojen esittelyn jälkeen kuulijakunnalta tuli mm. seuraavia kysymyksiä ja 
kommentteja: 
- haluttiin tietää kustannusvertailutaulukosta tarkennuksia 
- haluttiin, että päättäjät ja myös kuntalaiset saavat kustannusvertailutaulukosta 

tarkemmat laskentaperusteet 
- haluttiin selvitystä siihen, että miten 8-12 vuoden kuluessa oppilasmäärän 

laskiessa kaikille oppilaille löytyy koulupaikka Talvisalon koulusta, kun arvioinnin 
mukaan keskusta-alueen oppilasmäärä pysyy n. 30 oppilaassa  

- esitettiin, että Norssi on saavuttanut digioppimisessa sellaisen tason, että sitä 
pitäisi jatkaa 

- esitettiin, että lapsimäärän arviointi on tärkeää, Maakuntaliitosta saamansa tiedon 
mukaan asukkaat keskittyvät reunamilta keskustaan, joka trendi toteutuu myös 
Savonlinnassa 

- esitettiin, että tarvitseeko koulussa ollakaan luokkatiloja 
- tiedusteltiin, että millaisella ryhmällä on tehty pedagogista taustatyötä 
- esitettiin, että ihmisten muuttoa kaupunkiin pitäisi kannustaa 
- kysyttiin pidennetyn oppivelvollisuuden ryhmistä 
- oltiin huolissaan taito- ja taideaineiden opetuksesta 
- oltiin kiinnostuneita Taitotalosta ja siitä saatavasta vuokrasta 
- esitettiin, että norssi saisi oman innovatiivisen, vahvan ja näkemyksellisen rehtorin 
- toivottiin ammatillista työryhmää, joka ideoi ja suunnittelee digioppimiseen liittyviä 

asioita 
- toivottiin, että Norssin oppilaiden vanhempien edustus saa olla osallisena 

päätöksenteossa ja toivovat kutsua kokouksiin ja iltakouluihin  
 

Normaalikoulun johtavarehtori Mikko Ripatti esitti seuraavaa: 
- opettajien kanta ja toive on, että Norssi voisi jatkaa 1.-.9. luokkien kouluna, moni 

opettaja haluaisi jatkaa työssään 
- Nykyisen norssin kustannukset vuositasolla ovat 3,5 milj. €, josta 0,5 milj. € on 

harjoittelun toteutukseen. Vuosittaiseksi kustannukseksi jää 3 milj. €, 10 vuotta 30 
milj. €. Em. rahalla selviää, jos nykyinen kiinteistö jää ja kiinteistölle ei tehtäisi 
mitään, mutta kiinteistöön joutuu joka tapauksessa tekemään korjauksia 

- Taitotalossa on ainutlaatuiset tilat mm. tekstiilityön labra. Yliopistolla on 
halukkuutta neuvotella tilan käytöstä. 



 
Vastauksia: 
- koko kaupungin oppilasmäärä ja ryhmät vähenevät ja näin Talvisalon koulusta 

vapautuviin tiloihin voi siirtyä oppilasryhmiä, mikäli oppilasmäärä ei vähene vaan 
pysyy ennallaan tai jos lisääntyy, Talvisalon kouluun siirto ei toteudu   

- 1.-9. luokkien jääminen mäelle tarkoittaisi, että OKL:n kiinteistössä ei ole riittävästi 
valmiina luokkatiloja, jouduttaisiin tekemään muutostöitä enemmän kuin 1-6 
luokkien varten, B-osa jouduttaisiin ottamaan laajempaan käyttöön ja se 
tarkoittaisi ilmastointijärjestelmän uusimista, myös Taitotalo jouduttaisiin ottamaan 
käyttöön ja siitä saatava vuokratulo menetettäisiin 

- yliopisto on vuokrannut Taitotalon vuoteen 2026 saakka, kaupungille tuleva 
vuokratulo 1.8.2018 - 2026 on noin 1,6 milj. €, yliopistolla on mahdollista käyttää 
tilaa omiin tarkoituksiinsa 

- pedagogiset yksityiskohdat selvitetään ja valmistellaan jatkossa 
- henkilökuntarekrytoinnin hoitaa muutosrehtori, joka valitessaan henkilökuntaa, 

ottaa huomioon osaamisen ja kelpoisuuden 
- digiosaaminen halutaan toteuttaa ja jakaa kaikkiin kouluihin 
 
 
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Jonne Tynkkynen päätti tilaisuuden ja sanoi, että 
päättäjät ajattelevat kuntalaisten etua ja pureutuvat asiaan ennen kuin tekevät 
päätöksen. Pj. kertasi vielä, että kuntalaisilla on mahdollista esittää kirjallisia 
kysymyksiä ja kannanottoja 29.8.2017 klo 15.00 mennessä. Sivistyslautakunta 
kokoontuu 5.9.2017 käsittelemään asiaa. 
 
 
 

 
Muistiin kirjasi Marja-Liisa Brunou 
  koulusuunnittelija 
 


