
 

 

Punkaharju 24.10.2017 

 

Arvoisat lukijat! 

 

Paljon on menoa poliittisella rintamalla Savonlinnassa, kuin valtakunnallisellakin tasolla. 

 

Savonlinnassa on käyty keskustelua kouluverkosta ja sen kehittämisestä. Varhaiskasvatus- ja 
kouluverkko kokee huomattavia muutoksia lasten määrän vähentyessä tulevina vuosina. Valtuusto 
käsitteli Kallislahden koulun tilannetta ja vaihtoehtoja koulun tulevaisuuteen. Koulun 
oppilasmäärän laskeminen alle 25:n tuo ongelmia opetuksen järjestämisen suhteen ja 
kustannukset per/oppilas nousevat huomattavan suureksi.                                                                                                                     
Itse koen, ettei näin pienellä koululla ole käytännön opetustyössä niitä resursseja mitä suurempi 
koulu tarjoaa. Myös opetushenkilöstö joutuu venymään työssään ja yhteisöllinen tuki puuttuu 
ongelmien kohdatessa. Tilanteen tekee ongelmalliseksi myös koulurakennuksen kunto, sillä 
kunnostaminen vaatii huomattavan taloudellisen panostuksen tulevaisuudessa.                                                                                                      
Yhteistä näkemystä valtuusto ei pystynyt päätöksellään saamaan aikaan, vaan osa valtuutetuista 
käsitteli asiaa selvästikin tunteiden pohjalta näkemättä tosiasioita tulevaisuuden vähenevään 
oppilasmäärään. Päätös ei ollut myöskään linjassa jo aiemmin lakkautettuihin kouluihin nähden.   

Esiopetuksen toteuttaminen koulumuotoisena ei ole lasten kannalta hyvä ratkaisu. Mielestäni 
esiopetukselle paras paikka on päiväkoti, jossa opetusta tehdään lasten ehdoilla, ei 
koulumaailman. Lapset ovat koulumaailmassa monia vuosia, joten syytä sitä aikaa ei ole enää 
lisätä. Nykyisin Suomessa on esiopetusvelvollisuus. Esiopetusikäinen lapsi velvoitetaan saamaan 
esikouluopetusta ennen peruskouluun menemistä. Aikaisemmin esiopetus on ollut jokaisella 
lapsella oikeutena. 

Kaupungin valtuusto päätti perustaa varhaiskasvatus- ja kouluverkkopalvelutyöryhmän, joka 
toivottavasti saa työllään toteutettua Savonlinnan tulevaisuuteen suhteutettavan suunnitelman. 
Toivotaan, että tunteiden pohjalta ei lähdetä työtä tekemään. Eikä myöskään niin, että 
keinotekoisesti yritetään kouluja saada pidettyä yllä. Totuutta on katsottava silmiin ja tehtävä sen 
mukaisia ratkaisuja minkä vähenevä lasten määrä vaatii. Lapset saavat koulutuksen ja turvallisen 
kouluympäristön, vaikka opetuksen paikka muuttuisi.  

Kaupungin talousarvion käsittely alkaa ensi viikolla kaupungin hallituksessa. Nyt on mielestäni 
panostettava Savonlinnan houkuttelevuuteen ja siihen kuuluu laadukkaiden kuntapalveluiden 
tarjoamisen lisäksi verojen maltillinen alentaminen. Tarvitsemme uusia asukkaita Savonlinnaan ja 
siksi toivon, että saadaan Savonlinnaa kehitettyä houkuttelevaksi kaupungiksi.  

 



 

 

Alemman tieverkon kunto on rapistunut entisestään. Verkon korjaukseen ei ole käytetty varoja, 
joten osa teistä on vaarallisen huonokuntoisia. Savonlinnan seudulla on paljon teollisuuteen 
käytettävän puutavaran kuljetusta, joten raskas liikenne kuluttaa entisestään hoitamattomia 
tieosuuksia. Ilmaston muutokset ovat tuoneet myös oman osansa teiden kuntojen rapautumiseen.  
Itä-Suomessa korjausvelkaa on huomattavan paljon. Täällä matkat ovat pitkiä ja paljon joudutaan 
ammatinkin puolesta käyttämään teitä, joten syytä olisi korjata epäkelpoisia tieosuuksia. Ratkaisu 
ei todellakaan ole päällysteiden purkaminen, vaan teiden päällysteiden kunnostaminen 
liikennöitävään kuntoon.  Teiden huonokunto on ollut jo pitkän aikaa esillä, joten päättäjien tulisi 
nyt havahtua tekemään jotain ja vaatia rahaa tänne Itä-Suomen teille. 

 

Hyvinvointiyhteiskunta on vapauksien, velvollisuuksien ja tasavertaisten mahdollisuuksien yhteisö, 
jossa oikeuksien ja vastuun tasapaino toteutuu.                                                                  
Hyvinvointiyhteiskunta on myös epäkohtiin puuttumista, riskeihin varautumista ja niiden hallintaa. 
Ihmisillä on mahdollisuus toteuttaa itseään ja kutsumustaan, selviytyä ja kriisienkin jälkeen 
aloittaa alusta. Jokaisen perusturvallisuuteen kuuluu fyysisesti turvatun elinympäristön lisäksi 
varmuus saada peruspalveluita, työllä ansaittu sosiaaliturva sekä syyperusteinen vähimmäisturva. 
Mahdollisuus itsensä kehittämiseen ja kulttuurista nauttimiseen on olennainen osa ihmisen 
perusoikeuksia. 

 

Hyviä kauniita syksyn päiviä teille kaikille! 

 

Eija 

 

 

 


