
MUISTIO 

Kouluverkko / kuulemistilaisuus: 6. luokkien siirto Mertalaan  

Nojanmaan koulu 28.3.2012, klo 18-20 

Paikalla Harri Luukkainen, koulutuslautakunnan vpj, tilaisuuden puheenjohtaja 

Kirsi-Margit Heikkinen-Jokilahti, koulutuslautakunta  

Markku Kankkunen, sivistystoimenjohtaja 

Tuija Kauppinen, opetuspäällikkö 

Markku Kiiski, rehtori, Mertalan koulu  

Tommi Tuunainen, rehtori, Nojanmaan koulu, tilaisuuden sihteeri 

15 huoltajaa ja kuntalaista 

koulun opettajia 

Nojanmaan päiväkodin lastentarhanopettajia 

Sanomalehti Itä-Savon edustajat 

 

- Koulutuslautakunnan vpj Harri Luukkainen avasi tilaisuuden kertoen tilaisuuden kulun. 

- Opetuspäällikkö Tuija Kauppinen kertoi taustaa oppilasmääristä, tehdyistä päätöksistä sekä 

päiväkoti- ja  kouluverkkotyöryhmän suunnitelmista ja valmistelusta. Myös tulevan päätöksenteon 

marssijärjestys kuulemisen aikatauluineen käytiin läpi. 

- Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen totesi kouluverkkotarkastelun perustuvan valtuuston 

tahtotilaan. 

- Mertalan koulun rehtori Markku Kiiski kertoi nivelvaiheen siirtyvän vuotta aikaisemmaksi. 

Siirtyminen liittyy opetussuunnitelmassa annettuun tuntijaolliseen ohjaukseen. Kiiski kertoi 

nivelvaiheen tutustumiset, vanhempainillat ja siirtopalaverit sekä muut, esimerkiksi ryhmäjakoon 

liittyvät menettelyt nykyään. Mertalassa 6. luokkia opetetaan pääasiassa luokanopettajien 

toimesta. Ryhmäjako tehdään neljäksi vuodeksi 6-9-luokille. 

- Nojanmaan koulun rehtori  

 

Kysymys: Muutoksen perusteluna ovat mm. säästöt. Mistä kustannussäästöt muodostuvat?  

Markku Kankkunen: Mertalan koulun tyhjä tila maksaa jopa satoja tuhansia. Pohjana on kuitenkin 

pikemminkin toiminnallinen yhtenäistäminen.  

Tuija Kauppinen: Päivähoitopaikkojen lisätarpeeseen pyritään vastaamaan siirtämällä esioppilaat 

Nojanmaan päiväkodista koulun tiloihin.  

Kysymys: Väheneekö oppilasmäärä Nojanmaassa? 



Tuija Kauppinen: Nojanmaan alue on kasvava alue, kaikki kolme koulua tarvitaan. 

Markku Kankkunen: Mertalan remontti kesti 8,5 vuotta. Aloitettaessa Mertalan oppilasennuste oli 666 

oppilasta. Tänä päivänä oppilasmäärä on 585.  

Tommi Tuunainen: Päivähoitopaikoista on alueella pulaa ja Mertalassa tilaa. Nojanmaan uusi koulu voidaan 

suunnitella mahdollisimman hyväksi mille tahansa kohderyhmälle. 

Kysymys: Mitkä ovat pedagogiset perusteet? 

Markku Kankkunen: Opetussuunnitelma määrittelee nivelvaiheeksi 5. ja 6. luokkien välin. 

Markku Kiiski: Lisäksi tässä voidaan yhdistää lo- ja aineopettajakoulutuksen synergia. Onko nykyinen nivel 

ala- ja yläluokkien välillä koskaan ollut oikeassa paikassa? 

Tommi Tuunainen: Myös esi- ja alkuopetuksen rajan häivyttäminen on pedagoginen peruste. 

Kysymys:  Norssin tilanne? Miten käy jos Norssi lakkaisi?  

Markku Kankkunen: Kaupunki lähtee siitä, että Norssi ja samalla opettajainkoulutus pysyy Savonlinnassa. 

Vaikka Norssi loppuisi, koulu alueella pitäisi säilyttää.  

Kysymys: Minkä verran Norssilla käy alueelta lapsia? 

Tuija Kauppinen: Ehkä Nojanmaasta ja Mertalasta yhteensä noin kymmenen oppilasta. Tarkkaa tietoa ei ole 

tässä tilaisuudessa.  

Markku Kiiski: Ei merkittävää hakeutumista alueelta Norssiin lautakunnan laatimien kriteerien jälkeen.  

Kysymys: Pääseekö musiikkiluokalle siirtymävaiheessa mukaan vai hajotetaanko sekin? 

Markku Kiiski: Musiikkiluokkaa ei hajoteta, mutta sinne voi hakea jos kriteerit täyttyvät. Kuinka monella on 

tai on ollut Mertalassa lapsi? (viisi kättä) minkälainen tuntuma teille on jäänyt? 

Vastaus: Nykyseiskalla ja vanhemmilla oli ennakkoon kauhukuvia Mertalasta, mutta viikon päästä huolet 

väistyivät. Nyt ei huolettaisi. Kaikki eivät ole valmiita vielä kuudennellakaan. Suurin huoli on siitä 

hajotetaanko nykyiset kuudennet luokat. 

Markku Kiiski: Tärkeintä on kodin asenne siirtymiseen. Kuudennet luokat hajoavat, mutta sitten ryhmä 

säilyy ysiin asti. Nykyisinkin Mertalassa on alaluokkalaisia saman verran kuin Nojanmaassa. Nykyään 

yhtenäiskoulu idea alkaa jo toimia. 

Kommentti: Vanhempien on muistettava oma asenne. Ensimmäisen kanssa itkettiin kaikki, kun kaveri ei 

päässyt samaan ryhmään, toinen ”solahti” yläluokille, nykynelonen ei pelkää tulevaa muutosta. 

Kommentti: Ehkä viitonen onkin parempi vaihe siirtymiseen kun murrosikä ei vielä puske päälle. 

Kysymys: Millä perusteella ryhmiin jako tehdään? 

Markku Kiiski: Luokanopettajien näkemys ryhmien muodostamiseen on tärkein peruste. vahvuudet, 

kipukohdat ja erityiset huomioitavat seikat käydään läpi jokaisen kohdalla siirtopalavereissa. Ryhmistä 

tehdään mahdollisimman tasaisia. Myös oppilashuollolliset asiat otetaan huomioon. Yhteistyössä huoltajien 



kanssa ryhmää voidaan muuttaa vaikka ysillä jos tarve vaatii. Yhteishakuvaiheessa jokaiselta ysiluokalta 

lukio ja ammatillinen koulutus kiinnostavat tasaisesti, joten jako on onnistunut tasaisesti. 

Kysymys: Onko erityisopetuksen saatavuus Mertalassa riittävää? 

Markku Kiiski: Oppilashuoltoon on satsattu, joten mielestäni on riittävää.  

Kysymys: Nojanmaan liikuntamahdollisuudet ovat hyvät, miten Mertalassa ulkoliikunta järjestetään? 

Markku Kiiski: Mertalassa ulkoliikuntatilat ovat huonommat kuin Nojanmaassa. Yleisurheilemassa käydään 

Kyrönniemellä, muuten pääsääntöisesti alaluokkalaiset liikkuvat koulun kentällä. Talviliikuntapaikat, 

hiihdon suhteen varsinkin ovat huonompia. Sisäliikuntamahdollisuudet ovat modernit ja hyvät. 

Kysymys: Valvotaanko alaluokkalaisten ruokailua vai voiko olla syömättä?  

Markku Kiiski: Valvontavelvollisuus kuuluu opettajalle. 

Kysymys: Vaikuttaako Nojanmaan koulun remontin mahdollinen viivästyminen kuudesluokkalaisten 

siirtymisen suunnitelmiin? 

Tuija Kauppinen: Suunnittelu lähtee siitä, että remontti tehdään aikataulussa joko valtion rahoituksella tai 

omalla rahalla. 

Markku Kankkunen: Myös kaupunginjohtaja on ilmaissut saman kannan. 

Kommentti: Päätös olisi tehtävä suuntaan tai toiseen ilman vatvomista ja Nätkillä ja Nojanmaassa yhtä 

aikaa ryhmäytymisen vuoksi. 

Markku Kiiski: Ikävä puoli on se, ettei päätös koske Juvolaa ja Moinsalmea, jolloin ryhmät muuttuvat vielä 

seiskan alussa. Myös kyläkoululasten kannalta on vaikea tilanne tulla valmiiseen ryhmään vuotta 

myöhemmin. 

Kysymys: Mikä on Moinsalmen koulun kohtalo? 

Puheenjohtaja: Valtuuston päätöksen mukaan 25 oppilasta on koulun säilyttämisen raja. Moinsalmen 

alueen sijaisperheiden vuoksi ennusteita on hankala tehdä.  

Tommi Tuunainen: Nojanmaan koulu on Savonlinnan suurin alaluokkien koulu. Kyläkoulun näkövinkkelistä 

Nojanmaa olisi aivan liian suuri yksikkö, samalta voi tuntua myös Mertala Nojanmaasta siirtyvän silmissä. 

Markku Kankkunen: Oppilaskuntien antama palaute kertoo viihtymisestä myös Mertalassa. 

Kysymys: Mikä tulee olemaan luokkien koko Mertalassa? 

Markku Kiiski: Keskimäärin 22 oppilasta suunnitelluilla ryhmillä. Ikäluokat voivat jatkossa vaihdella. 

- Puheenjohtaja kertasi aikataulun kuulemiselle ja päätöksenteolle ja päätti tilaisuuden hyvän kevään 

toivotuksin. 

Muistiin kirjasi:  

  Tommi Tuunainen 


