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Sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja Riitta Härkönen avasi kuulemistilaisuuden.
Alustukseksi sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen kertoi päiväkoti- ja kouluverkkotarkastelusta, jonka
johdosta Moinsalmen koulun mahdollisen lakkautuksen kuulemistilaisuus on järjestetty. Markku mainitsi
myös kaupungin säästötoimien tarpeista.
Opetuspäällikkö Tuija Kauppinen esitteli Moinsalmen koulun oppilasennusteen. Hän kävi myös läpi
valtakunnallisen opetussuunnitelman muutosta ruotsin kielen opetuksen osalta (alkaa jo kuudennella
luokalla). Koulupiirirajojen muuttamisesta oli edellisessä keskustelutilaisuudessa puhetta, mutta
sivistystoimen selvityksen mukaan oppilaaksiottoaluen laajentaminen ei vaikuta merkittävästi koulun
oppilasmäärään.
Sivistystoimi on tehnyt selvityksen myös kouluvaihtoehtojen osalta, keskustelutilaisuudessa jäi
kysymykseksi, olisiko tuleva koulu Mertala vai Kulennoinen. Mertalaan on matkaa Moinsalmen koululta
20km. Oppilaat sijoittuisivat jo olemassa oleviin ryhmiin. Kulennoisten koululle on lyhyempi matka, mutta
tilaa vain kolmelle opetusryhmälle, jotka tulisivat kohtuuttoman suuriksi Moinsalmen oppilaiden siirtyessä
kouluun. Lisäksi yläluokille Punkaharjulle matka pitenisi vielä n.13 km. Jos alueen lapset menisivät sekä
Kulennoisiin, että Mertalaan, kuljetuskustannukset ja -järjestelyt suurenisivat. Kouluvaihtoehdosta
riippumatta koulumatka kuitenkin pitenee. Nätkin koulun osalta asiaa on tarkasteltu myös, välimatkaa
Nätkille on 17 km, yhdysluokat tulisivat suuriksi ja oppilaat siirtyvät kuitenkin 6-luokalta Mertalaan.
Tuija Kauppinen esitteli myös koulujen kustannukset vuodelta 2011, Moinsalmen koulun oppilas maksaa
10369e/ vuosi. Luku aiheutti keskustelua ja Markku Kankkunen selvensi mistä luku koostuu.
Keskustelu avattiin ja yleisöstä tuli kysymyksiä:
Koulukuljetusten kustannukset puhuttivat, ja yleisöstä nousi kysymys, miten Moinsalmen koulun
lakkauttaminen nostaa Mertalan koulun kustannuksia.
Muiden kyläkoulujen osalta kysyttiin myös, lakkautetaanko ne, koska kustannukset ovat suuret. Vastausta
tähän ei virkamiesten osalta vielä tiedetty.
Perhekotien osalta kerrottiin, että heillä ovat sopimukset auki, tuleeko lapsia mahdollisesti lisää.
Saaristolisästä kysyttiin, minne rahat joutuvat, koska niitä rahoja vuosittain tulee ja ne eivät näy missään
syrjäseudulla. Markku Kankkunen vastasi, että saaristolisä menee yleiskatteeksi Savonlinnassa.
Yleisöstä todettiin, että koulun lakkautus on ikävä asia lasten kannalta, varsinkin kuljetuksien osalta ja asia
voi vaikuttaa muuttoliikkeeseen pois kyliltä ja lisäksi todettiin, että lakkautusraja 25 oppilasta on tehty
aikanaan ja nyt ollaan tilanteessa, että viime kädessä kaupunginvaltuusto päättää asian.
Edellisestä keskustelutilaisuudesta nousi esille kaupungin taloudellinen tilanne, joka ei ole Timo Suonisen
mukaan pääsyy lakkauttamiselle sekä koulun huono kunto, jolle asialle ei ole tehty mitään.
Tuija Kauppinen täsmensi, että lakkautusasiassa noudatetaan sitä valtuuston asettamaa rajaa, joka on alle
25 oppilasta. Em. seikat eivät ole ensimmäinen syy lakkautukselle.

Harri Luukkainen kertoi, että vesivahinko 20.9.2011 hoidettiin huonosti, kun katto paikattiin ja kastuneille
osille ei tehty mitään useista pyynnöistä huolimatta.
Yleisöstä Pekka Turtiainen käytti puheenvuoron ja kertoi koulun historiasta.
Kysyttiin, onko kaupungista päin ollut tulossa oppilaita Moinsalmelle päin ja onko vaihtoehtoa esitetty
kaupunkialueen perheille. Tuija Kauppinen tähdensi, että koulupiirirajat merkitsevät tässä asiassa.
Tuija Kauppinen kertoi asian etenemisestä. Kuulemistilaisuuden jälkeen on mahdollisuus esittää kirjalliset
kannanotot sivistyslautakunnalle 4.4.2013 mennessä. Sivistyslautakunta käsittelee kannanotot
toukokuussa, jonka jälkeen asia menee kaupunginhallitukseen ja sen jälkeen kaupunginvaltuustoon, joka
tekee lopullisen päätöksen.
Esioppilaiden laskeminen koulun oppilasmäärään herätti kysymyksen, miksei heitä lasketa mukaan.
Saataisiinko esioppilaat mukaan ja voiko koulupiirirajoja muuttaa. Tuija Kauppinen sanoi, että vaikka
esioppilaat laskettaisiin mukaan sillä ei ole suurta vaikusta koulun oppilasmäärään. Koulupiirirajojen
muutosasia on lautakunnan ja valtuuston päätettävissä.
Harri Luukkainen selvensi koulupiirirajojen syntyä edellisten koulujen lakkautusten johdosta.
Koulupiirirajojen muuttamisesta on tehty kirjelmä kaupungille viime vuonna, jolloin asiaan vastattiin.
Asiasta on tehty uusi kirjelmä, johon sivistyslautakunta on vastannut helmikuussa. Harri Luukkainen totesi,
että esityksen kaupunginhallitukselle koulupiirirajojen muuttamisesta voisi vielä tehdä.
Harri Luukkainen totesi, että sijaisperheiden tilanne ja alueelle muuttavat pitäisi saada tietoon
mahdollisimman pian.
Taksikuljetus taksilla Nätkiltä päin herätti kysymyksen, miksei sieltä tuoda oppilaita Moinsalmelle, koska
taksi kuitenkin sieltä tulee joka päivä. Kysyttiin montako kyytiä kaupunkiin ja kaupungista tulee/menee
kylälle, jossa voisi oppilaita tulla kaupungista päin. Kyydit aamulla kaupungista ovat ns. kylmiä kyytejä.
Iltapäivällä kyytejä, joissa kuljetetaan vain koululaisia, kaupungista tulee kolme, kyytiin ei voi nousta muut,
sekä miksei voida kuljettaa koululaisia myös kaupungista Moinsalmelle. Tuija Kauppinen sanoi, että
oppilaaksiottorajoja noudatetaan asiassa.
Koulun aloitusaika Mertalassa herätti kysymyksen, monelta koulu alkaisi Mertalaan siirtyessä. Tuija
Kauppinen vastasi, että viime kerralla oli puhetta, että asiaa järjestellään, jotta koulu voisi alkaa esim. klo 9.
Harri Luukkainen tähdensi, että lakkautuspäätökseen vaikuttavat oppilasmäärä ja vanhempien kannanotot.
Olisi hyvä, jos vanhemmat tekisivät kannanoton, jos asialla on heidän kannaltaan suuri merkitys.
Moinsalmea koskevat asiakirjat löytyvät kaupungin internet-sivuilta.
Riitta Härkönen kertasi vielä aikataulun ja pyysi laittamaan kannanottoja sivistyslautakunnalle ja päätti
tilaisuuden klo 19.
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