SAVONLINNAN KOULUVERKKO TARVITSEE MUUTOKSIA

Savonlinnan kaupungissa on meneillään kouluverkon tarkastelu lasten määrän vähentyessä hyvin
voimakkaasti tulevien vuosien aikana. Koulurakennuksissa on huomattavia saneeraustarpeita, sillä
kiinteistöjen kunto on päässyt rapistumaan ja tarvetta välittömille korjauksille on olemassa.
Virkamiesten selvitykset pohjautuvat todelliseen tilanteeseen, heidän työlleen on annettava kunnioitusta ja
arvostusta. Emme voi väheksyä työtä, jonka tarkoituksena on kaupungin elinvoiman säilyttäminen,
laadukkaat palvelut, sekä taloudellisuus.
Sen sijaan, että olisimme lähteneet tekemään ratkaisuja koulujen vähentämisen suhteen. Olemme tuoneet
yhden koulun lisää kaupunkikeskustan alueelle. Heikinpohjassa on panostettu huomattaviin muutostöihin,
joten hintaa on koululle jo kertynyt ja alustavia laskelmia huomattavasti enemmän.
Näillä ratkaisuilla panostamme seiniin, emme lasten oppimisen laadukkuuden kehittämiseen, emmekä
tasapuolisten oppimisen välineiden hankintaan. Oppimisen välineet eivät ole kaikissa kouluissa
yhdenvertaiset, joten niiden samalle tasolle saattaminen olisi tärkeää. Oppimisympäristön on oltava
turvallinen, lasten tarpeita ja henkilöstön työoloja huomioiva.
Tärkeäksi kouluverkon tarkastelemisen tekee myös opettajien työn tasapuolistaminen koulusta
riippumatta. Opettajien työ on haasteellista ja haasteelliseksi sen tekee myös muuttuva yhteiskunnallinen
tilanne. Nykyisin on huomattavia eroja perheiden arjessa ja opettajille on tullut enemmän vastuuta
kasvatuksellisesta puolesta.
Ilman kouluverkon tarkastelua olemme kaupunkina ison taloudellisen haasteen edessä ja joudumme
mittavien verojen korotuspaineen alle. Tämä ei tule olemaan kaupungin kehityksen kannalta se oikea
suunta. Palveluiden mitoittamisessa tulee huomioida kaupungin asukasmäärä, tulevien vuosien ennusteet,
sekä taloudellinen tilanteemme. Emme voi olla tekemässä Savonlinnasta verotuksellisesti maan
kärkikuntaa.
Päätöksien tekeminen ei ole helppoa, mutta meillä päättäjinä tulee olla uskallusta ottaa vastuuta ja tehdä
uudistuksia silloin, kun niille on aika. Nyt olisi aika tehdä ratkaisuja kouluverkon kohdalla, joilla voimme
kehittää elinvoimaisia kouluja, luoda turvallisuutta, sekä parantaa opetuksen laatua. Emme voi jäädä
odottamaan, että joku tekee päätökset tulevaisuudessa puolestamme. Vastuuta emme voi siirtää tuleville
päättäjille.
Seinien sijaan meidän tulee käyttää varoja ja kehittää oppimisympäristöjä nykyisten vaatimusten ja
tarpeiden mukaiseksi. Taata laadukkaiden oppimisen välineiden hankintaa kouluille, joissa opetustyötä on
mahdollista jatkaa pitkälle tulevaisuuteen.
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