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NOJANMAAN KOULUN      4.4.2012 
NÄTKIN KOULUN  
OPPILAIDEN HUOLTAJILLE  
Erityisesti 4.luokan oppilaiden huoltajille 
 
 
ASIA:  
MUISTUTUS KIRJALLISEN MIELIPITEEN JÄTTÄMISESTÄ NOJANMAAN JA NÄTKIN 
KOULUJEN 6.-LUOKKALAISTEN SIIRTYMISESTÄ MERTALAN KOULUUN 1.8.2013 
ALKAEN 
 

 
Huoltajat voivat jättää kirjallisen mielipiteen 13.4.2012 mennessä  
Savonlinnan koulutuslautakunnalle (os. Olavinkatu 27 57130 Savonlinna),  
joka käsittelee asiaa kokouksessaan 24.5.2012. 
 
27.3 ja 28.3.2012 pidettiin Nätkin ja Nojanmaan kouluilla kuulemistilaisuudet, joissa oli paikalla 
reilut kolmisenkymmentä huoltajaa, koulutuslautakunnan edustajat, koulujen henkilökuntaa, 
sivistystoimenjohtaja ja opetuspäällikkö.  
 
Kuulemistilaisuuksissa esiteltiin kaupunginhallituksen asettaman päivähoito- ja 
kouluverkkotyöryhmän hyväksymä suunnitelma kaupungin itäpuolen kouluverkkomalliksi, josta 
läsnäolijoilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä.   
 
Päivähoito- ja kouluverkkotyöryhmässä ovat mukana koulutuslautakunnan puheenjohtaja, 
kaupunginjohtaja, talousjohtaja, sivistystoimenjohtaja, opetuspäällikkö, 
varhaiskasvatuspäällikkö, henkilöstön, pienryhmien ja kaupunginhallituksen edustajia.  
Puheenjohtajana on kaupunginhallituksen puheenjohtaja Matti-Pekka Parkkinen.  
 
Verkkotarkastelun syinä ovat aleneva oppilasmäärä ja tulevaisuuden tilaratkaisut yhteistyössä 
varhaiskasvatuksen ja opetustoimen kanssa sekä molempien sektoreiden tulevat 
rakennusinvestoinnit. Lisäksi kaupungin verotulot ja valtionosuudet eivät jatkossa riitä 
ylläpitämään nykyisenlaista palveluverkkoa. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 
talousarviokirjassa v. 2012 (s. 63) koulu- ja päiväkotiverkon toiminnallis-taloudellisen 
tiivistämisen, jolla tavoitellaan 500.000 euron säästöä vuosina 2013-2014.  
 
Kuulemistilaisuudessa esitelty rakennemalli 
1.8.2013 alkaen NOJANMAAN koulussa olisi oppilaita vuosiluokilla 1-5. Koulun 
peruskorjausremontin on suunniteltu alkavan vuonna 2014. Peruskorjauksen valmistuttua 
Nojanmaan päiväkodin esiopetusryhmät muuttavat koululle rakennettuihin uusiin tiloihin.  
Siirtymisen ajankohdasta ei ole vielä tarkkaa tietoa. Tämän jälkeen Nojanmaan koulu olisi esi-
5.luokkien koulu. Päiväkodissa vapautuville hoitopaikoille ohjattaisiin 1-5 -vuotiaita lapsia, joka 
vaikuttaa itäpuolen päiväkoteihin, niiden sijoitteluun ja kunnostustarpeeseen  
 



1.8.2013 alkaen NÄTKIN koulussa olisi oppilaita vuosiluokilla 1.-5. sekä kolme pienryhmää 
vuosiluokilla 1.-5. Tämän hetken näkemyksen mukaan kouluun ei voi sijoittaa esioppilaita 
ilman lisärakentamista. 
 
Nojanmaan ja Nätkin koulujen oppilaiden yläluokkien (7.-9.luokat) koulu on Mertalan koulu. 
Tulevan rakennemuutoksen myötä oppilaat siirtyisivät MERTALAN kouluun jo vuotta aiemmin 
6. luokalle.  
 
Kuudesluokkalaisten opetus Mertalan koulussa 
Kuudesluokkalaisten opetusryhmät Mertalan koulussa muodostetaan samojen periaatteiden 
mukaan kuin aiemmin 7.-luokalle siirryttäessä. Nivelvaiheen järjestäminen on kirjoitettu 
opetussuunnitelmaan. Luokat eivät siirry omina ryhminään uuteen kouluun, vaan oppilaat 
ryhmitellään uudelleen. Ainoastaan musiikkipainotteinen luokka jatkaa samana ryhmänä.  
Nojanmaan ja Nätkin koulun oppilaat voivat hakeutua tälle luokalle soveltuvuuskokeen kautta 
tai jos he opiskelevat musiikkiopistossa. Viidennen luokan aikana oppilaat käyvät tutustumassa 
etukäteen tulevaan kouluunsa ja huoltajille järjestetään loppukeväästä vanhempainilta. 
Kuudensilla luokilla suurimman osan oppiaineista opettaa luokanopettaja yhdessä 
aineopettajien kanssa. Luokanvalvojana voi toimi joko luokanopettaja tai aineenopettaja. 
Luokat säilyvät samoina kuudennesta yhdeksänteen luokkaan saakka. 
 

Koulumatkakuljetuksissa noudatetaan Savonlinnan kaupungin esi- ja perusopetuksen 
oppilaiden koulukuljetuksia koskevia periaatteita.  

 
Lisätietoa 
Lisätietoa on saatavilla koulujen rehtoreilta, allekirjoittaneilta ja nettiosoitteesta: 
www.savonlinna.fi > Asukas > Kasvatus ja opetus >  
Päivähoito- ja kouluverkkotarkastelu 2010 > 6. luokat Mertalaan  
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