
SAVONLINNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA

Sivistyslautakunta § 19 21.02.2019

Perusopetuksen musiikkiluokkatoiminta 1.8.2019 alkaen

21/41.410/2019

SL § 19

Selostus:  Savonlinnan kaupunginvaltuusto on päättänyt 17.12.2018 § 109, et-
tä musiikkiluokkatoiminnan aloittaminen selvitetään pe rus ope tuk-
ses sa ja toiminta aloitetaan 1.8.2019, mikäli riittävästi kysyntää pai-
no tus ta kohtaan ilmenee.

Musiikkiluokkatoiminnan aloittamisesta on pidetty palaverit Mertalan
ja Talvisalon koulun rehtoreiden, apulaisrehtoreiden ja si vis tys vi ras-
ton kanssa.

Yhteisesti palavereissa on sovittu, että esitetään mu siik ki luok ka toi-
min nan aloittamista Mertalan ja Talvisalon kouluissa 1.8.2019 al-
kaen. Opetus alkaisi 5.-6. yhdysluokassa lkv. 2019-2020, jatkossa
ha ku olisi 5. luokalle. Asteittain toiminta laajenee käsittämään 5.-9.
luo kat.

Kahdessa yhtenäiskoulussa musiikkiluokkatoiminnan aloittamisen
pe rus te lui na on kaupungin maantieteellinen rakenne sekä ko ko-
nais op pi las mää rän väheneminen ja sen myötä koulujen muut tu mi-
nen asteittain 1,5 –sarjaiseksi. Oppilaaksiottoalue Talvisalon kou-
luun on länsi-keskusta-alue ja Mertalan kouluun kaupungin itäpuoli.
Yh dys luo kal le otetaan vähintään 20 ja enintään 24 oppilasta, ja kau-
tuen 10 + 10, ± 2 oppilasta. Oppilaat otetaan luokalle valintakokeen
pe rus teel la. Huoltaja vastaa oppilaan koulumatkoista, mikäli mu siik-
ki luo kan koulu ei ole oppilaan ensisijainen koulu.

Rehtori Markku Kiiski ja Tuomo Nurmela ovat vastaamassa si vis tys-
lau ta kun nas sa musiikkiluokkatoimintaan liittyviin kysymyksiin.

(Valmistelu: vs. sivistystoimenjohtaja Tuija Kauppinen puh.
044-4174202 ja koulusuunnittelija Marja-Liisa Brunou puh. 044
4174201)

Vs. sivistystoimenjohtajan esitys
Sivistyslautakunta päättää aloittaa musiikkiluokkatoiminnan Mer ta-
lan ja Talvisalon kouluissa 5. luokasta alkaen 5.-6. luokan yh dys luo-
kas sa. Lkv. 2019-2020 haetaan 5. ja 6. luokalle, jatkossa haku 5.
luo kal le. Asteittain toiminta laajenee 5.-9. luokat käsittäväksi. Toi-
min ta alkaa 1.8.2019 mikäli luokalle on riittävästi kysyntää. 

Sivistyslautakunta hyväksyy pöytäkirjaliitteenä A olevan Sa von lin-
nan kaupungin peruskoulun musiikkiluokan toimintasuunnitelman ja
yh den ver tai set valintaperusteet.
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Oppilaat musiikkiluokalle ottaa sivistystoimenjohtaja.

Käsittely: Mertalan koulun rehtori Markku Kiiski ja Talvisalon koulun rehtori
  Tuomo Nurmela selostivat asiaa ja vastasivat lautakunnan jä sen -
  ten kysymyksiin.

  Jäsen Lea Sairanen teki muutosesityksen, että musiikkiluokka-
  luokkatoimintaa ei aloiteta.

  Jäsenet Veikko Puustinen ja Karoliina Helander kannattivat Lea
  Sairasen tekemää muutosesitystä.

  Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän päätös-
 esityksestä poikkeava kannatettu esitys, oli asiasta suoritet-
 tava äänestys.

  Suoritetussa äänestyksessä sivistystoimenjohtajan esityksen
  puolesta äänestivät Jonne Tynkkynen, Merja Mustonen, Jussi
  Koponen, Anne Käyhkö, Timo Lajunen, Eiju Paajanen ja Jani
  Hokka (7 ääntä) ja jäsen Lea Sairasen esityksen puolesta 
  äänestivät Karoliina Helander, Markku Ihalainen, Veikko Puustinen
  ja Lea Sairanen (4 ääntä).

  Puheenjohtaja totesi sivistyslautakunnan hyväksyneen vs. sivis-
  tystoimenjohtajan esi tyk sen.

Päätös:   Lautakunta hyväksyi vs. sivistystoimenjohtajan esityksen.

Toimenpiteet Talvisalon koulu
  Mertalan koulu
  Sivistysvirasto
Tiedoksi   koulut

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta
kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
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