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NOJANMAAN KOULUN      5.3.2012 
NÄTKIN KOULUN  
 
 
OPPILAIDEN HUOLTAJILLE  
Erityisesti 4.luokan oppilaiden huoltajille 
 
 
ASIA: NOJANMAAN JA NÄTKIN KOULUN OPPILAIDEN SIIRTYMINEN MERTALAN 
KOULUUN 6. LUOKALLE 1.8.2013 ALKAEN 
 
Kaupunginhallituksen asettama työryhmä on tehnyt selvitystyötä Savonlinnan päiväkoti- ja 
kouluverkosta. Työ ei ole vielä valmis mutta asiassa on edistytty varsinkin itäpuolen 
koulurakenteen osalta.  
  
Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen ja opetuspäällikkö Tuija Kauppinen laativat päiväkoti- 
ja kouluverkkotyöryhmän toimeksiantona erilaisia vaihtoehtoja itäpuolen 
kouluverkkorakenteelle.  Lokakuussa 2011 eri vaihtoehtoja käsittelivät itäpuolen koulujen 
rehtorit Tommi Tuunainen, Markku Kiiski ja Ilkka Luoma-aho. Koulurakenteelle Mertalan, 
Nojanmaan ja Nätkin kouluissa löydettiin kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu. Kaikki 
vaihtoehdot esiteltiin koulutuslautakunnalle 20.10.2011 sekä  päiväkoti- ja 
kouluverkkotyöryhmälle 31.1.2012.   
Nämä vaihtoehdot esitetään kuulemistilaisuudessa. 
 
Päiväkoti- ja kouluverkkoyöryhmä esitti koulutuslautakunnalle hyväksyttäväksi mallin, jossa   
Nojanmaan koulu on esi – 5. luokkien koulu ja Nätkin koulu 1. -5. luokkien ja kolmen 
pienryhmän koulu. Tätä rakennemallia kannattivat myös itäpuolen koulujen rehtorit.  
 
Kokouksessaan 23.2.2012  koulutuslautakunta hyväksyi kyseisen rakennemallin itäpuolen 
kouluille ja päätti järjestää kuulemistilaisuudet Nojanmaan ja Nätkin koulujen oppilaiden 
huoltajille sekä muille asiasta kiinnostuneille. 
 

Kuulemistilaisuudet järjestetään seuraavalla aikataululla: 
tiistaina 27.3.2012  klo 18-20  Nätkin koululla 
keskiviikkona 28.3.2012 klo 18-20 Nojanmaan koululla 
Paikalla ovat koulutuslautakunnan puheenjohtaja Anne Otranen-Silvennoinen tai 
varapuheenjohtaja Harri Luukkanen, koulutuslautakunnan jäseniä, sivistystoimenjohtaja 
Markku Kankkunen, opetuspäällikkö Tuija Kauppinen, koulun rehtori ja Mertalan koulun 
edustaja. 
 
Tilaisuudessa esitellään hyväksytty rakennemalli ja läsnäolijoilla on mahdollisuus esittää 
asiasta kysymyksiä. Asiasta voi jättää myös kirjallisen mielipiteen Savonlinnan 
koulutuslautakunnalle (os. Olavinkatu 27 57130 Savonlinna) 13.4.2012 mennessä. 
Koulutuslautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 24.5.2012.  



 
 
 
 
KUULTAVANA OLEVA KOULURAKENNE 
 
1.8.2013 alkaen NOJANMAAN koulussa olisi oppilaita vuosiluokilla 1-5. Koulun 
peruskorjausremontin on suunniteltu alkavan vuonna 2014. Tämän hetken näkemyksen  
mukaan liikuntasali säilytetään ja sen jatkoksi rakennetaan koululle uudet tilat. Vanha rakennus 
puretaan uuden valmistuttua.  
 
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. Tämä rakennemalli on toiminnassa jo nyt länsipuolella, kun Kellarpellon ja 
Pihlajaniemen kouluista siirrytään Talvisalon kouluun 6. luokalle.  
 
Koulumatkakuljetuksissa noudatetaan Savonlinnan kaupungin esi- ja perusopetuksen 
oppilaiden koulukuljetuksia koskevia periaatteita. Koululaiskuljetusopas on nähtävillä 
nettiosoitteessa: http://www.savonlinna.fi/filebank/1485-Koulukuljetusopas.pdf 
 
 
 
Tarvittaessa lisätietoja antavat koulujen rehtorit ja allekirjoittaneet. 
 
Markku Kankkunen   Tuija Kauppinen 
sivistystoimenjohtaja   opetuspäällikkö 
 
puh. 044 417 4200   puh. 044-417 4203 
markku.kankkunen@savonlinna.fi  tuija.kauppinen@savonlinna.fi 
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