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Aika:  11.12.2018 Klo 17.30 – 19.05 
Paikka:  Savonlinnan kaupungintalo valtuustosali, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna 
Läsnä: Pj. Jonne Tynkkynen, vs.stj. Tuija Kauppinen, koulusuunnittelija Marja-Liisa Brunou, 

rehtori Ilkka Luoma-aho, kiinteistöjohtaja Jukka Oikari, lautakunnan jäsenet Jussi 
Koponen ja Merja Mustonen, huoltajia ja muita kuntalaisia 35-40. 

 
Puheenjohtaja Jonne Tynkkynen avasi kuulemistilaisuuden ja toivotti kuulijat tervetulleeksi. 
 
Vs. stj. Tuija Kauppinen kertoi kuulemistilaisuuden taustat. 
 
Kuulijoiden kysymyksiä: 
Jokaisessa vaihtoehdossa on sulkea koulu, onko tarkoituksenmukaista ja tasa-arvoista muihin 
kouluihin nähden? 
 
Missä vaihtoehdoissa näkyy lapsen, perheiden ja nätkiläisten etu? 
 
Onko ainut vaihtoehto Nätkin koulun lopettaminen? Onko otettu huomioon, että Nätkin koulu voisi 
jopa kasvaa? 
 
Miten tapahtuu ja onnistuu esiopetuksen yhteistyö Nätkin koulun kanssa, jos koulu jatkuu 
Kuninkaankartanonmäellä? 
 
Opetus ei ole riittävä Kkm:n mäellä, koska aika menee kyyteihin, oppilaat eivät ehdi kouluun. 
Opetuksen laatu myös kärsii. Mitä tulee maksamaan se, että heti alussa menee pieleen? 
 
Ehtiikö suurelementtikoulu syksyksi 2019? 
 
Mitä kustannukset ovat? 
 
Onko kuljetusta huomioitu, jos 5. luokka siirtyy Mertalan kouluun, vaarallinen kulkureitti? 
 
Jatketaanko kiinteistön ylläpitoa edelleen, vaikka koulu ei palaisi?  
 
 
Virkamiesten vastauksia: 
 
Nätkin koulun sulkemisen vaihtoehto on kaupunginvaltuuston päätöksen mukainen. Sivistystoimi 
on esittänyt myös Kallislahden, Louhen ja Juvolan koulun lakkauttamista. Valtuusto on päättänyt 
toisin. 
 
Suunnittelussa ja esityksissä joudutaan pitäytymään olemassa olevaan tietoon asukas- ja 
oppilasmäärissä. 
 
Kaupungintalouden vuoksi joudutaan tekemään hankalia ratkaisuja. Mikäli väki lähtisi kasvamaan 
vuokrakoulu voisi jatkua. 
 
Koko kaupungin yhtenäinen koulurakenne ei ole mahdollista, mutta itäpuolella olisi yhtenäinen 
koulurakenne, jos Nätkin alueen 5. luokat siirtyisivät Mertalan kouluun. 
 
Suurelementti on 6-7 kuukaudessa valmiina tilauksesta, tilausta ei voi tehdä ennen kuin on 
päätökset, ennen tilausta täytyy kilpailuttaa. Mikäli suurelementti ei ole valmiina 1.8.19, koulu 
jatkuu Kuninkaankartanonmäellä, hyvä katko olisi esim. syysloma 2020, kiirehtiä ei kannata. 
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Kustannusarvioissa on huomioitu mm. tilavuokrat, purkukustannukset, kuljetuskustannukset, 
muutostyöt.   
 
Sisäilmaongelma on tullut vasta viimemetreillä.  
 
Koulun sulkemisesta päätös on tehty terveydenhuollon lausunnon perusteella.  
 
Väistötilassa on jouduttu soveltamaan, että opetus on saatu järjestettyä. Kuljetukset ovat 
haastavia. Kkm ohjaajien työpanos ei riitä kuljetusten valvontaan. Kkm:n terveissä tiloissa opetus 
hoidetaan niin hyvin kuin mahdollista, tilat ovat väliaikaiset. 
 
Nätkin koulukiinteistön ylläpitoa jatketaan niin kauan ennen kuin saadaan lopullinen päätös. Mikäli 
Nätkillä ei ole koulua, kiinteistö jää paikoilleen ja tyhjilleen. 
 
Eskariyhteistyö vaikeutuu ja tulee vaikeutumaan, mutta ei ole täysin mahdotonta hoitaa. 
 
Koulukuljetukset järjestetään sivistyslautakunnan vahvistaman kuljetuskriteerin mukaisesti ottaen 
huomioon mm. vaarallisuus ja rasittavuus. 
 
 
Kuulijoiden toteamuksia: 
 
Asunnon ostoon olisi vaikuttanut, jos olisi tiedetty aikaisemmin koulun kohtalo. 
 
Huoltaja ei olisi laittanut lastansa Nätkin kouluun, jos olisi tiennyt, että koulu on niin huonossa 
kunnossa. 
 
Alentaa Nätkin alueen asumisarvoa, Sln markkinointiin pitäisi panostaa. 
 
Epätasa-arvo lisääntyy, jos Nätkin koulu lopetetaan, yksi kaupunginosa ajetaan alas. 
 
Vuonna 2025 koulun lakkauttaminen on valtuuston päätös, mutta seuraava valtuusto voi tehdä 
ensimmäisenä päätöksenään muutoksen. Esim. 25 oppilaan rajan muuttaminen tapahtui siten, 
että eskarilaiset lasketaan mukaan, jonka päätöksen istuva valtuusto teki.  
 
Nätkin koulusuunnitelma valmiiksi ennen kesäloman alkua. 
 
Nojanmaan ja Mertala ovat lähellä toisiaan, Nätki sen sijaan on paljon kauempana, tahtotila 
kaupunkiin jäämiseen pitäisi löytyä. 
 
Koulunkäynti väistötiloissa väsyttää ja alkaa näkyä koulutyössä.  
 
 
 
Puheenjohtaja lopetti kuulemisen ja muistutti, että virallisen kannanoton voi jättää 31.12.2018 klo 
15.00 mennessä. 
 
 
 
 
Muistiin kirjasi Marja-Liisa Brunou 


