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Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Anne Otranen –Silvennoinen avasi tilaisuuden. Hän esitti 

pahoittelunsa Särkilahden koulun  homeongelmasta, mutta totesi, että kuulemistilaisuus on 

kuitenkin järjestetty koulun lakkauttamisen  1.8.2015 takia ja keskustelujen tulee keskittyä 

ko.asiaan. 

Sivistystoimenjohtaja  Markku Kankkunen esitteli oppilasennakoinnit, joissa oli näkyvissä 

oppilasmäärän laskeminen kaupungin laita-alueilla, muttei keskustassa. Markku Kankkunen esitti 

perustelut Särkilahden koulun lakkauttamiselle. Ne ovat pienentynyt oppilasmäärä, joka on alle 

kaupunginvaltuuston asettaman 25 oppilaan rajan sekä rakennuksen huono kunto ja siihen 

liittyvät jatkoinvestoinnit. Tällä hetkellä Särkilahden koulu on ns. home-evakossa Punkaharjun 

koulussa, koska koulusta joulukuussa 2014 otettujen homemittausten tulokset edellyttivät 

terveyslain perustella välittömiä toimenpiteitä. Sosterin terveystarkastuksen esimies Sampsa 

Kinnunen kertoi, että jo vuodesta 2010 alkaen terveystarkastajat ovat esittäneet 

korjaustoimenpiteitä. Paineistusta on tehty ja hankittu ilmanpuhdistimia, mutta toimenpiteet 

eivät ole olleet riittäviä. 

Osa huoltajista kertoi tällä hetkellä lasten kyyditykseen käytettyjen aikojen menevän yli lain 

salliman 2,5h rajan. 

Marja-Liisa Brunou kertoi, että  logistiikan päivitetyn kyytisuunnitelman tällä hetkellä ainoastaan 

Pietolansaaressa asuvien lapsien kyyditysajat menevät yli 2,5h. 

Marja-Liisa Brunou esitti saattomahdollisuuden edelleen olevan käyttökelpoinen vaihtoehto 

kuljetusongelmaan. Se on myös laissa ilmaistu ja yleisesti hyväksytty toimintatapa. Kyydityksissä 

päästää Brunoun mukaan parhaisiin lopputuloksiin kodin, koulun ja logistiikan yhteistyöllä.  

Pietolansaaren lasten huoltajat  eivät halua lastensa jäävän läksykerhoon, vaan välittömästi koulun 

päätyttyä lapsille tulisi olla koulukyyti kotiin. Maija –Liisa Kosonen totesi myös Punkaharjun 

koululla käytettävän läksykerhoa kyyditystä odottaville lapsille.  

Kaupunginhallituksen jäsen Aate Laukkanen toivoi, että luottamushenkilöiden paikallistuntemusta 

käytettäisiin apuna kuljetussuunnitelmissa. Hän oli aiemmin toimittanut kaupunginjohtajalle ja 

sivistystoimeen ohjeistusta kyytiasioista. 

Kaupunginvaltuutettu Spephen Condit kyseli mistä koulun lakkauttamista vastaava rahamäärä 

säästetään. Hän toi myös esille isomman koulun mahdollisuudet laajentaa opetusta 

monipuolisemmaksi. 



Karoliina Laukkanen vetosi Särkilahden oppilaiden oikeutta lainmukaisiin koulukuljetuksiin niin, 

ettei 2, 5 h  aikaraja ylity. Hän ei myöskään hyväksy sivistystoimesta leikattavia summia, vaan 

kehottaa löytämään säästöt kohteista, joista todelliset kulut tulevat. 

Logistiikka on tehnyt lukuvuotta 2015-2016 varten kuljetussuunnitelmia, joista uusin versio on  

päivitetty 10.02.2015.  

Kannanotot Särkilahden koulun lakkauttamisesta on tehtävä sivistyslautakunnalle 5.3. 2015 

mennessä  kirjallisesti. Sivistyslautakunta käsittelee lakkauttamisasiaa 23.3. 2015 kokouksessaan. 

Lopullinen päätös lakkauttamisesta tehdään  kaupunginvaltuustossa. Asiakirjat ovat nähtävinä 

www.savonlinna.fi/sarkilahdenkoulun-lakkauttaminen 
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