MUISTIO
Kumpurannan koulun kuulemistilaisuus
17.2.2015, Kumpurannan koulu

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Anne Otranen-Silvennoinen avasi kuulemistilaisuuden klo 19.oo todeten
ilmoitusten kuulemisesta olleen Itä-Savo ja Puruvesi – lehdissä sekä kaupungin nettisivuilla.
Muistion laatii rehtori Arja Karttunen.
Puheenvuoroja:
Markku Kankkunen, sivistystoimenjohtaja
-

-

Savonlinnan alueella oppilasmäärä vähenee vuosittain kahden luokallisen verran.
Kumpurannan koululla on nyt 18 oppilasta, ja suunta on laskeva.
Valtuuston asettama raja on 25 oppilasta. Kumpurannassa ollaan alle tämän rajan.
Kaupungin rahat ovat vähissä, säästöjä pitää saada aikaan kuluvana vuonna 1,16 milj. euroa.
Kumpurannan koulu on kustannuksiltaan oppilasta kohden kaupungin kallein koulu.
Rakenteellisia muutoksia on tehty jo kantakaupungissa. (Moinsalmen koulun lakkauttaminen 2014
syksy)
Kirjalliset kannanotot tulee osoittaa sivistyslautakunnalle 5.3.2015 mennessä.
Koulun lakkauttamisen eteneminen: Sivistyslautakunta 22.1.2015, kuulemistilaisuus 17.2.2015,
kirjalliset kannanotot 5.3.2015 mennessä, asiakirjat nähtävissä sivistysvirastossa ja netissä
www.savonlinna.fi/kumpurannankoulun-lakkauttaminen
logistiikka vastaa kuljetuksiin liittyvistä kysymyksistä (Mervi Holopainen)

Ulla Saarenpää, kyläyhdistyksen puheenjohtaja, äiti
-

-

liitteenä kopio kirjelmästä
Tutustumiskäynnit on taattava oppilaille.
Koulumatkoihin kuluvan ajan on pysyttävä kohtuullisena.
Koulurakennuksen sekä sen ympäristö ja merkitys kyläläisille huomioitava päätöksiä tehtäessä ja
käyttöä suunniteltaessa. Toivotaan, että kaukalo, jalkapallokenttä ja jumppasali olisivat kyläläisten
harrastuspaikkoina saatavilla edelleen, vaikka koulunpito lakkaa.
Rakennusta ei saa jättää kylmilleen.

Matti Pukkila, kyläläinen
-

Kysyi miksi lapsia ei voi tuoda tännepäin?
Kankkunen vetosi kaupungin huonoon talouteen ja säästötavoitteeseen 1,16milj. euroa

Sointu Siljola-Kiiskinen, äiti
-

-

”Kerimäen toiseksi vanhinta koulua ollaan lakkauttamassa, samalla katkeaa vanha perinne”.
Vuonna 2008 oli kuulemistilaisuus, jolloin pyydettiin työrauhaa oppilaille, opettajille ja kylille. Sitä ei
saatu, vaan tilalle tuli jatkuva lööppikierre. Lehdistä sai jatkuvasti lukea mitä kouluja oltiin
lakkauttamassa.
Toroppalan koulu, elinkelpoinen, toimiva koulu lakkautettiin. Tällöin Kari Lehtola totesi, että
elinkelpoisen kyläkoulun lakkauttaminen on rikos.
Jatkuva uhan alla vellominen vie lapsia Kirkonkylän koululle, kuten myös iltapäivähoidon
evääminen.
Pieni ryhmäkoko pienentää tarvetta myöhempiin tukitoimiin.
Kuinka pitkämatkalaisille voidaan taata turvallinen koulumatka?
Harrastuskuviot askarruttavat. Koululla toimiva kaukalo, jota kyläläiset jo hyvin pitkälti
talkoovoimin huoltavat. Jäähän palvelut kyläläisten käyttöön?
Tähän vastattiin, että yhteys Simo Rätyyn ja tilatoimen johtajaan ja kirjallinen kannanotto
sivistysvirastoon asioiden tiimoilta olisi paikallaan.

Stephen Condit, lautakunnan jäsen
-

Esitti toiveen, että kyläyhdistys ottaisi selvää sen mahdollisuudesta esim. vuokrata koulurakennus
omaan/kyläläisten käyttöön. Eihän sitä tiedä millaisia miljardöörejä kylillä asuu…

Erkki Itkonen, kyläläinen
-

Totesi, että tämä on kylille surun päivä ja halusi kiittää koulun henkilökuntaa, joka on joutunut
suuren paineen alla työskentelemään ja suoriutunut työstään mallikkaasti.

Silja Fröberg, kyläläinen
-

Tahtoi tietää onko vanhusten harrastusmahdollisuuksia huomioitu? Kyläläiset vanhenevat ja
terveyden ylläpito tärkeää. Palvelut karkaavat aina vain kauemmas (viittaus Kerimäen
terveyskeskuksen vuodeosaston sulkemiseen). Täällä on ollut toimiva Voimaa vanhuuteen ryhmä
sekä naisten liikuntakasvatus ryhmä, joiden avulla ylläpitää kuntoa.
Vastauksessa pyydettiin ottamaan yhteyttä Sosterin palveluohjaajiin.

Anne Otranen – Silvennoinen, lautakunnan puheenjohtaja
-

25 oppilaan alaraja on Itä-Suomen alhaisimpia.
Veroäyri ei saa enää nousta yhtään. Korkea äyri ei houkuttele asukkaita eikä yrityksiä.

Jari Silvennoinen, toimittaja, kyläläinen
-

Kysyi koulumatkojen kokonaispituuksia.
Pisin matka-aika on n. 2h10min
Mervi Holopainen vastaa kyyditysten logistiikasta.
Odotustunneilla on oltava ohjattua toimintaa.
Koulu alkaa kyyditysoppilailla aina klo 8.

-

Myös kyyditysten osalta kirjalliset huomautukset tulee laittaa 5.3.2015 mennessä.
Myös mahdolliset salivuokrat ja muiden tilojen käytöt voi tiedustella Jukka Oikarilta, tilapalvelusta.
Markku Kankkusen mukaan tilojen vuokraaminen toden näköisesti on edelleen mahdollista, niin
kauan kun kiinteistö on kaupungin omistuksessa. Anominen tässäkin asiassa 5.3.2015 mennessä.

Lasse Turunen, kyläläinen
-

Halusi vielä varmistaa, että henkilökunnalla on töitä jatkossakin, johon Bruno totesi, että totta kai
on.

Anne Otranen-Silvennoinen päätti kuulemistilaisuuden klo 19.40.
Liite 1: Läsnäololista
Liite 2: Kumpuranta-Rauvanniemen kyläyhdistyksen lausunto

Pöytäkirjan vakuudeksi:
Arja Karttunen, rehtori

