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Iltakoulu 10.6.2014 klo 18.00 – 20.00; Nojanmaan koulu 

Paikka: Savonlinnan kaupungintalon valtuustosali 

Kh:n puheenjohtaja Matti-Pekka Parkkinen avasi kokouksen. 

Nojanmaan koulun vanhempainyhdistys ja Nojanmaan kylätoimikunta ojensivat adressin, jonka oli 

allekirjoittanut yli 1000 henkilöä. Yhdistykset toivoivat adressin vaikuttavan myönteisesti Nojanmaan 

koulun rakentamispäätöksessä. 

Kh:n puheenjohtaja Matti-Pekka Parkkinen kertoi Nojanmaan koulun rakentamistilanteen muuttuneen 

valtionrahoituksen poistuttua. Hän totesi myös, että ymmärtää kyläläisten huolen koulun olemassaolosta.  

Matti-Pekka Parkkinen kiitti yhdistyksiä aktiivisesta toiminnasta ja sanoi, että toivottavasti löydämme hyvän 

ratkaisun Nojanmaan koulun rakentamisasiassa. 

Opetuspäällikkö Tuija Kauppinen selvitti vastauksia lautakunnan jäsenten kysymyksiin.   Kutsuttuina 

rehtoreina mukana olivat Lyseon lukiolta Ismo Falck, Mertalan koulusta Markku Kiiski ja Anttolan koulusta 

Mari Makkonen. 

Jäsen Seija Puputti kysyi, että miksi Moinsalmen koulun oppilaat eivät siirtyneet Kulennoisten kouluun tai 

Nätkin kouluun. Moinsalmen koulun oppilaat siirtyvät 1.8.2014 alkaen Mertalan koulun oppilaiksi. Tuija 

Kauppinen selvitti tehdyn työn ja selvityksen, että tutkittiin tarkoin myös Kulennoisten vaihtoehto, jolloin 

päädyttiin siihen, että ei ole logistisesti eikä taloudellisesti tarkoituksenmukaista siirtää oppilaita 

Kulennoisten kouluun. Nätki vaihtoehto myös selvitettiin.  Kummassakin koulussa joinakin lukuvuosina 

yhdysluokat olisivat tulleet hyvinkin suuriksi. 

Lautakunnan pj. Anne Otranen-Silvennoinen pyysi tarkastelemaan pidemmällä jaksolla mihin oppilaita 

ohjataan. Anne Otranen-Silvennoisen mielestä oppilasmäärän vähenemisestä johtuen ja tilojen 

rakentamisvaikutuksesta pienentyneet koulutilatkin huomioon ottaen olisi kuitenkin mahdollista ja 

tarkoituksenmukaista vyöryttää oppilaita olemassa oleviin kouluihin. Luokkiin mahtuu, pitäisi tarkastella 

luokkiin mahtuvia lapsia eikä pelkästään ryhmiä.  

Jäsen Aune Kupiainen totesi, että on pidetty luonnottomampana liikennesuuntana kaupungista 

maaseudulle kuin maaseudulta kaupungille, jota hän ihmettelee. Kuntaliitoksen henki oli, että ohjataan 

oppilaita liitoskunnan kouluihin, mutta asia on unohtunut heti kuntaliitosopimuksen allekirjoituksen 

jälkeen. 

Matti-Pekka Parkkinen katsoi, että Savonlinnan ei tarvitse ottaa huomioon  Sulkavan ja Rantasalmen lukion 

säilymistä. Mikäli Savonlinnassa on tilanahtaus, ei ole ehkä tarkoituksenmukaista osoittaa lukiopaikkoja 

sulkavalaisille ja rantasalmelaisille.  

Rehtori Ismo Falck totesi, että lukiokoulutuksessa oppilaat itse hakevat ja oppilaita otetaan lukioon sovitun 

oppilasmäärän verran. Alemman keskiarvon lapset jäävät lukiokoulutuksen ulkopuolelle riippumatta siitä 

minkä kunnan oppilaita ovat. 

Jäsen Pekka Nousiainen totesi, että norssi ei ole koululaitoksen koulu. Suurimmillaan sinne on kuitenkin 

osoitettu 371 oppilasta. Tästä voidaan johtaa, että sinne voitaisiin sijoittaa nyt lisää oppilaita. 

Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen vastasi, että norssiin ei kannata osoittaa kuin sopimukseen 
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kirjattu määrä oppilaita, koska jokainen oppilas siirtää norssiin oppilaskohtaisen kotikuntakorvauksen. 

Aikaisemmin norssiin menevä rahoitus oli könttäsumma jolloin oppilasluvulla ei ollut niin suurta merkitystä. 

Kiinteistöpäällikkö Jukka Oikari kertoi, että Nojanmaan korjausaste menisi yli 100 joka tarkoittaa, että 

korjaus maksaisi enemmän kuin uuden rakentaminen. Lisäaikaa on saatu tilapäisillä korjauksilla mm. 

”imetään kanaalia pitkin huonoa” ilmaa suoraan ulos ja näin se ei siirry sisätiloihin. Myös on asennettu 

sisätiloihin ilmanpuhdistimet. Paniikkivaaraa ei ole. Hätäratkaisua ei tarvita vaan korjauksilla on saatu 

lisäaikaa kuitenkin niin, että näillä tilapäisillä korjauksilla ei saada pysyvää ratkaisua. Ei kannattaisi lähteä 

kiireessä ja kiireellä siirtämään oppilaita esim. MAMK:n tiloihin. Vararatkaisut on jo mietitty, jos tilanne 

tulee yllättäen päälle. Nyt kannattaa harkiten miettiä vaihtoehdot. 

Jäsen Anja Backman kysyi, että onko kuntoarviossa tarkasteltu, että onko Nojanmaan rakennuksessa 

käytetty asbestia. Jukka Oikari vastasi, että asbestia on jonkun verran rakenteitten sisässä. Asbesti ei 

aiheuta ongelmia kun se on paikallaan. Purkamisessa asbesti nostaa kustannuksia jonkin verran. 

Jäsen Aune Kupiainen ihmetteli, että miksi Nojanmaan uima-altaassa  on vesi, onko kaupungilla varaa pitää 

kahta uimahallia? 

Jäsen Katri Mononen ihmetteli, että miksi kaupungin oppilaita ei siirretä toisiin kouluihin, maaseudun 

oppilailla koulunvaihto ja siirtyminen toiseen kouluun on arkipäivää. Katri Mononen ihmettelee myös, että 

jos Juvolan kouluun siirrettäisiin oppilaita, kouluun tarvittaisiin sali. Onko nykyisillä oppilailla liikuntasali?  

Katri Mononen kysyy vielä, että mitä maksaa 6. lk siirtyminen yläluokkien yhteyteen? 

Seija Puputti kysyi, että onko Nojanmaan koulussa sen verran tervettä rakennusta, että sinne voitaisiin 

korjata 1.-4. luokille tila? 

Jäsen Olli Sirosen kanta on se, että Nojanmaahan tarvitaan koulu sen omalle tontille. Harkittavaksi jää, että 

minkäkokoinen koulu rakennetaan. 

Jäsen Matti Mäkelä sanoi, että täytyy luottaa kuntoarvioon, että koulun saneeraaminen on kalliimpaa kuin 

uuden rakentaminen. Matti Mäkelä on harmissaan siitä, että kaikki suunnitellaan kahteen kertaan jolloin 

rahaa tuhlaantuu satoja tuhansia euroja. Jotain näistä pitäisi oppia. Jatkossa on tehtävä niin, että ensin 

tehdään sitoutuneesti päätökset ja sitten vasta suunnitellaan.  Matti Mäkelän mielestä pieni koulu 

Nojanmaassa on paras ratkaisu. Koulumatkat ovat turvallisia esim. Kartanonkatua pitkin. Alueelle muuttaa 

nuoria perheitä. Loogista olisi tehdä yksikerroksinen ja puurakenteinen. Uima-allas menetetään, urheilutila 

on hyvä olla. Lisäksi Matti Mäkelä toteaa, että valtion antamat suuntaviivat viittaavat siihen, että on 

mahdollisuus vielä valtionrahoituksen hakemiseen.  

Jukka Oikari kertoi, että Nojanmaasta ehkä pystyisi osan korjaamaan, mutta saattaisi kuitenkin olla, että 

korjaus tulee kalliimmaksi kuin uusi. Asiaa ei ole vielä perusteellisesti tutkittu. Oikari totesi, että Matti 

Mäkelän ehdotus on hyvä. 

Jäsen Markus Hakulinen totesi, että Nojanmaan koulun rakentaminen on perusteltua. Nojanmaan koulussa 

on erinomainen oppimisympäristö. Rakentamiseen on varattu rahaa 4.5 milj. ilman valtionosuutta. 

Minkälaisen koulun varatulla rahalla saa? 

Jäsen Matti Lundeníus katsoi netistä, että pohjanmaalla ns. kevyesti rakennettu koulu maksoi 3,75 milj. Se 

on ns. valmis koulupaketti. 
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Kj. Janne Laine kannattaa Nojanmaan koulun rakentamista kevyellä ja minimiratkaisulla.  Paras vaihtoehto 

olisi valmis kouluratkaisu, joka voitaisiin siirtää. Kuitenkin Janne Laine toteaa, että oppilaat mahtuisivat 

viiden vuoden jälkeen olemassa oleviin kouluihin. Lisäksi Janne Laine kertoo, että valtionosuudet ovat 

vähentyneet merkittävästi ja vähenevät edelleen. Kaikkien on hyvä herätä siihen, että minkälaisessa 

kriisissä olemme. Helpotusta ei ole tulossa vaan uusia vaateita tulee kunnille esim. oppivelvollisuuden 

pidentäminen. Elämme aivan hirmuisessa kriisitaloudessa.  

Matti-Pekka Parkkinen totesi, että jos ei ole rahaa niin on aina olemassa muitakin ratkaisuja. Joudumme 

jatkossa miettimään, että mistä saamme oppilaita tyhjiin koulurakennuksiin. Mikäli  Nojanmaahan tarvitaan 

koulu niin se on rakennettava, mutta pitää muistaa myös kokonaisuus. Jos valtiovalta osoittaa 

avustusmahdollisuuden, on oltava aktiivisesta hakemassa niitä. 

Matti Lundenius pitää tärkeänä, että suunnitelmat ovat valmiina jo ennakkoon, kun rahoituksen haku 

tulee. 

Anne Otranen-Silvenoisen laskelmien mukaan nykyisiin kouluihin mahtuu jo vuonna 2017 Nojanmaan 

alueen oppilaat. Anne Otranen-Silvennoinen totesi, että  MAMK:n tiloista 30 % on kaupungin omistamaa, 

jolloin vuokranmaksusta tulee kaupungille hyöty.  

Jäsen Heli Laamanen kiitti Tuija Kauppista kattavasta ja monipuolisesta selvityksestä.  Heli Laamanen totesi, 
että 1003 allekirjoitusta adressissa Nojanmaan koulun uudisrakentamisen puolesta kertoo meille selkeän 
signaalin, mitä koulu Nojanmaan yhteisölle merkitsee. Hän totesi myös, että koulun tiloja käytetään myös 
vapaa-ajalla yleishyödyllisesti harrastamiseen sekä yhteisölliseen toimintaan. Lisäksi Heli Laamanen totesi, 
että Nojanmaan koulua ympäröivä luonto antaa mahdollisuuden monipuolisen kasvatustyön toteutumisen.  
Koulun merkitys ei ole vain oppilasmäärissä, vaan koulun merkitys tulee nähdä osana yhteisöä. Nyt Heli 
Laamanen kiinnittäisi huomion koulu- ja päiväkotiverkkotyöryhmän ansiokkaaseen työhön. Heli Laamanen 
sanoi luottavansa siihen, että työryhmä on punninnut eri vaihtoehdot ja päätynyt esittämään Nojanmaan 
koulun uudisrakentamista. Vielä lisäksi Heli Laamanen sanoo luottavansa virkamiesvalmisteluun enemmän 
kuin sivistyslautakunnan puheenjohtajan itsenäiseen ruohonjuuritason laskelmiin. Ikäkaarirakentamiseen 
vedoten ei kannata kompromissiratkaisua, että nyt tehdään Nojanmaan pieni koulu sillä neljällä miljoonalla. 
Vaan kuten jo aiemmin on mainittu, kannattanee kerrankin tehdä kunnolla ja huolella. Adressin 
allekirjoitetut nimet tarkoittavat myös verorahoja. Huoli nousee siitä, että nämä verorahat menevät 
jatkossa sinne missä lasten ja perheiden tulevaisuus nähdään päätöksenteossa. Heli Laamanen toivoi, että 
kh:n pj. laittaisi adressin kiertämään valtuustosalissa. 
 
Matti-Pekka Parkkinen laittoi adressin kiertämään salissa.  
 
Olli Sironen totesi, että sivistysvirastossa laadittu selvitys opetuspaikkojen osalta on hyvä.  Olli Sironen 

arvostaa suuresti virkamiestyötä, jota sivistysvirastossa on tehty. Luottamushenkilöiden pitäisi antaa 

enemmän arvoa virkamiestyöhön, eikä jatkuvasti kävellä virkamiestyön ylitse. 

Rehtori Markku Kiiski sanoi, että numeroja on helppo esittää, mutta pitäisi puhua laadukkaasta 

perusopetuksesta. Mertalan koulun remonttia tehtiin 7 vuotta. Koulu rakennettiin 650 oppilaan 

yhtenäiskouluksi. Kouluun mahtuu 690 oppilasta, jolloin kaikki tilat ovat maksimaalisessa käytössä. 

Opetusryhmien ryhmien keskikoko alaluokkien osalta on 21,5 ja yläkoulun puolella 22 oppilasta. Ryhmiä on 

kaikkiaan 32. Markku Kiiski totesi, että vyörytys -sanassa laadukkuus on kaukana, pikkuoppilaita ei pidä 

vyöryttää. Pikkuoppilaiden lähikoulumahdollisuus pitää säilyttää. Mertalan koulussa toimii musiikkiluokka, 

jonka lautakunta on vahvistanut pidettäväksi. Mikäli oppilaita siirretään alueelta toiselle, merkitsee se 

musiikkiluokan loppumista. Tämän hetken musiikkiluokan oppilailla pitäisi sallia käydä musiikkiluokka 
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loppuun. Nojanmaassa tarvitaan koulu, millainen koulu, harkittava tarkasti, hätiköityjä päätöksiä ei pidä 

tehdä. Muutokset lukuvuodesta 2016-2017 alkaen. Lkv. 15-16 on aivan liian kiire. Opetussuunnitelma astuu 

voimaan 1.8.2016 alkaen.  

Rehtori Ismo Falck totesi, että Lyseolla on tilaa tämän hetkiseen määrään nähden, mutta Kerimäen ja 

Punkaharjun loppumisen myötä tilaa ei ole. Nyt pystytään sijoittamaan 2 ryhmää. Kaikkia Mertalan koulun 

9. luokkalaisia ei Lyseon lukion tiloihin joka tapauksessa pysty sijoittamaan. Välituntitiloja ei ole. 

Perusopetuksen oppilaille koulu olisi hyvin keinotekoinen.  

Anttolan koulun rehtori Mari Makkonen totesi koulussaan olleen oppilaita enimmillään 111, nyt n. 80 

oppilasta. Kaikki oppilaat ovat tervetulleita. Anttolan koululle on valmistunut lähiliikuntapaikka. Koulu on 

aktiivinen järjestämään muillekin kouluille tapahtumia. Koulu on tietotekniikassa etunenässä älytauluineen. 

Musiikin opetuksen taso on hyvä. Tiloja käyttävät aktiivisesti myös kantakaupungin seurat. Pikkuoppilaalle 

paras on lähikoulu. Isommat ovat jo valmiita liikkumaan muuhun kouluun. 

Aune Kupiainen totesi, että nyt näyttää siltä, että ei ole muuta vaihtoehtoa kuin rakentaa Nojanmaan 

koulu. Missään muualla paikkakunnalla ei ole kolmea koulua niin lähekkäin kuin Savonlinnassa. Lähikoulu 

on pienelle oppilaalle paras ratkaisu. Aune Kupiainen myös miettii, että mistä kouluihin saadaan oppilaita 

oppilasmäärän pudotessa. Aune Kupiainen pyytää harkitsemaan, että muutama vuosi selvittäisiin 

hajasijoituksella ja sitten kaikki mahtuisivatkin jo olemassa oleviin kouluihin. 

Anne Otranen-Silvennoinen totesi, että sivistysvirasto on joutunut kamppailemaan monien selvitysten 

kanssa. Hän kysyy, että onko lähikoulu liian kaukana, jos se on 1,5 km:n päässä?  Lisäksi Anne Otranen-

Silvennoinen toteaa, että Anttolan kouluun mahtuu ennakoinnin mukaan lisää oppilaita ja että on olemassa 

valtuuston päätös kiinteistömassan vähentämisestä. Hän ihmettelee myös, että miksi rahaa laitetaan seiniin 

eikä sisältöihin. Haukut saadaan jos rakennetaan ja haukut saadaan, jos ei rakenneta. 

Matti Lundenius toteisi, että joudutaan satsaamaan seiniin, koska seiniä on hoidettu huonosti. 

Ehdottomasti pieni koulu on tarpeen rakentaa Nojanmaahan. 

Markku Kiiski totesi, että Mertalan koulu voisi hyvinkin toimia koko itäisen alueen lähikouluna, jos se olisi 

rakennettu riittävän isoksi.  

Varpu Vaarnamo sanoi, että lapsen syntymässä ja alle kouluikäisenä lapsi on tärkeä, mutta kun lapsi menee 

kouluun, tulee hänestä säästökohde. 

Matti-Pekka Parkkinen tiivisti, että osa päättäjistä on sitä mieltä, että Nojanmaan koulu on hyvä rakentaa, 

mutta pienempänä ja osa on sitä mieltä, että koulua ei pitäisi rakentaa.  Aina kuitenkin kannattaa sparrata 

jolloin saattaa löytyä tarkemmin harkittuja ratkaisuja. 

Olli Sironen sanoi, että aina asiat pitää harkita, mutta Nojanmaasta on jo tehty kahdet suunnitelmat, joten 

ei voitane puhua hätiköidystä ratkaisusta. Enää jää vain harkittavaksi, että mikä on koulun koko. 

Janne Laine totesi, että on oikein sivistyslautakunnan puheenjohtajalta, että nostaa asioita esille ja 

keskusteluun. Laine totesi, että on olemassa minimioppilasmääräpäätös, että ryhmässä on 23 oppilasta. Nyt 

se kaupunginjohtajan mielestä on 19. Laine ihmettelee, että suurimmassakaan kouluyksikössä Mertalassa ei 

ole päästy 23 oppilaan ryhmäkokoon. Laine totesi myös, että kouluavustajien määrä on kaksinkertaistunut. 

Kaupungilla on hyvin paljon sellaisia toimintoja jotka eivät ole lakisääteisiä.  
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Varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairanen kertoi päiväkotiverkosta.  

Matti-Pekka Parkkinen kysyi, että mikä on Miekkoniemen päiväkodin kunto?  Paula Kokkonen vastasi, että 

Miekkoniemen päiväkodissa ei ole nyt sisäilmaongelmia, mutta rakennus sijaitsee niin, että on vaara 

pintavesien pääsemisestä rakenteisiin. 

Markus Hakulinen ymmärtää, että isommassa yksikössä on pienemmät kustannukset. Kun on Nojanmaan 

koulu tai ei ole Nojanmaan koulu, mistä tiedetään vuosikulut Nojanmaan koulun kanssa ja ilman 

Nojanmaan koulua. Jos Nojanmaan koulun kanssa on edullisemmat kulut, mikä on investointien 

kuolettamisaika. 

Janne Laine, esitti sote puolen formaattia esimerkkinä miten vaihtoehtolaskelmat esitetään. Pelkkä 

investointisumman katsominen ei riitä, vaan pitää laskea investointisummat ja käyttötalousvaikutukset. 

Tekniset laskelmat pitäisi tehdä. 

Paula Kokkonen kertoi, että laskelmien tekemisen ehtona on, että minkälaiselle lapsi- ja oppilasmäärälle 

rakennus tehdään. Valmisteluaika oli liian lyhyt, jolloin takaisinmaksulaskelmia ei ehditty tehdä. Kun 

oppilasmäärää lisätään tai lapsimäärää lisätään, tulee siihen väistämättä tietyt lakisääteiset asiat, jotka on 

otettava huomioon. 

Matti-Pekka Parkkinen totesi, että kaiken kaikkiaan päivä- ja koulurakennukset ovat mittavat, mutta ne on 

hoidettava. Olennaista on, että kouluverkko ratkaistaan. Hän kehotti pohdiskelemaan, ajattelemaan, ja 

tekemään kustannuslaskelmia sekä päätöksiä. 

 

Keskustelumuistion kirjasi koulusuunnittelija Marja-Liisa Brunou 

 


