VETOOMUS ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON HALLITUKSELLE SAVONLINNAN KAMPUKSEN JA
NORMAALIKOULUN SÄILYTTÄMISEN PUOLESTA

Itä-Suomen yliopiston hallitus saa 11.4.2016 kokouksessaan käsiteltäväksi esityksen
o p e;a j a n ko u l u t u ks e n l a k ka u ;a m i s e sta S avo n l i n n a s s a . Ka m p u ks e n y hteyd e s s ä
Kuninkaankartanonmäellä sijaitsee Savonlinnan normaalikoulu, joka on soveltavan kasvatusAeteen
laitoksen perusopetuksen harjoi;elukoulu.

Normaalikoululla toimii vanhempainyhdistys, jonka

tarkoituksena on muun muassa edistää ja tukea vanhempien ja koulun välistä yhteistoimintaa sekä
tuoda esille vanhempien kannano;oja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä. Savonlinnan
Normaalikoulun vanhempainyhdistys ry arvostaa suuresA Savonlinnan ope;ajankoulutuksen
merkitystä koko Savonlinnan alueelle. Laitoksen olemassaolo on eri;äin tärkeää koko alueen
taloudelle ja elinvoimaisuudelle.
Vanhempainyhdistyksen johtokunta kokoontuu säännöllisesA. Normaalikoulun johtava rehtori tuo
kuulumisia johtokunnan kokouksiin koulun toimintaan lii;yvistä ajankohtaisista asioista. Viime
vuosien aikana valite;avan usein nämä asiat ovat lii;yneet koulumme epävakaaseen
tulevaisuuteen. Me vanhempainyhdistyksen johtokunnan jäsenet olemme jo usean vuoden ajan
pelokkaina odotelleet yliopiston tekevän kielteisen päätöksen Savonlinnan kampuksen ja
normaalikoulun tulevaisuudesta. Pelot ovat nyt viimein realisoituneet todellisuudeksi, kun yliopisto
ilmoiH harkitsevansa ope;ajankoulutuksen lope;amista Savonlinnassa. Tämä merkitsisi myös
meille ja ennen kaikkea lapsillemme niin tärkeän opinahjon kuoliniskua. Yli 300 ala- ja yläkoulun
oppilaalle olisi löyde;ävä uusi koulu keskikaupungilta.
Savonlinnan normaalikoulussa annetaan laadukasta ja ajan tasalla olevaa opetusta. Se on Suomen
ensimmäinen perusopetuksen tablet-koulu, jossa koulun kaikilla oppilailla on käytössään
henkilökohtainen tablet-Aetokone. Suomen hallitus on kehi;ämissuunnitelmassaan ase;anut
keskeiseksi tavoi;eekseen ”digiloikan”. Savonlinnan normaalikoulussa se on jo käytäntö ja
koulumme ope;ajat ope;avat muita ope;ajia uuden teknologian haltuunotossa. Vanhempina
kohtaamme kotona lapsia, jotka oppivat sujuvasA käy;ämään koulutyössä Aeto- ja
viesAntätekniikkaa monipuolisena työvälineenä ja tuo;avat itse materiaalia oppimastaan.
Savonlinnan yliopistokampus tekee laaja-alaisesA yhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa, mikä
edistää myös Normaalikoulun oppilaiden koulunkäynnin suuntautumista eri oppimisympäristöihin
ja vahvistaa kouluyhteisön lasten kuuluvuu;a ympäröivään yhteiskuntaan. Syksyllä 2016 käy;öön

ote;avaan uudiste;uun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin on kirja;u oppimisen
tavoi;eeksi kul;uurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu. Taide- ja taitoaineisiin paino;uva
OpeArt -koulutusohjelma kanavoituu Normaalikoulun taito- ja taideaineiden opetukseen ja
muuhun toimintaan. Tästä ovat osoituksena lasten luovuuden ja ilmaisuvalmiuksien kehi;yminen
sekä opiskelijoiden ja kouluyhteisön yhteistyönä valmistellut upeat esitykset, joista vanhemmatkin
ovat päässeet nauHmaan koulun juhlissa. Ope;ajaopiskelijat ovat tuo;aneet kouluopetuksen
käy;öön hyvää materiaalia metsästä oppimisympäristönä. Tämä toimii yhtenä lukuisista
esimerkeistä yliopiston ja ympäröivän alueen yhteisistä kiinnekohdista, yliopiston
tutkimuskohteesta osana yhteisöllistä projekAoppimista sekä kampuksen yhteistyöstä
ulkopuolisten toimijoiden kanssa.
Taide rikkoo kielellisiä ja kul;uurisia rajoja. Meille vanhemmille on selvää, e;ä panostaminen
taide- ja taitoaineisiin kansainvälisessä, monikul;uurisessa ja moninaistuvassa maailmassa antaa
lapselle mahdollisuuksia löytää keinoja itseilmaisuun ja lisää lasten ymmärrystä omasta ja muista
kul;uureista. Kul;uurisen ilmaisun ja tulkinnan ohjaamisen taitoja hallitsevia ope;ajia tarvitaan
nyt ja tulevaisuudessa.
Monipuolisen kielitaidon merkitystä ei voi nykymaailmassa väheksyä. EnglanA on eräänlaisena
peruskielenä oltava jokaisella hallussa, ja kaikkien muiden kielien osaaminen avartaa
maailmankuvaa ja Aetämystä merki;äväsA. Savonlinnan normaalikoululla englannin opiskelu
aloitetaan poikkeuksellisesA jo ensimmäisellä luokalla. Neljännellä luokalla kevätlukukauden alussa
alkaa valinnaisen B2-kielen opetus. Tällä hetkellä vali;avana on joko saksa tai ranska, kumpikin
tärkeitä kieliä etenkin Euroopassa. Normaalikoulun tarjonta kieltenopetuksessa on kaupungin
muita kouluja laajempi. Kuinka käy näiden kielten opetuksen, jos koulumme lakkautetaan? Miten
ranskan opiskelun juuri aloi;anut voi jatkaa opintojaan? Miten järjestetään jatkossa niiden
koululaisten englannin kielen opetus, jotka ovat aloi;aneet sen jo ensimmäisellä luokalla?
Koululaiset, heidän vanhempansa sekä koulua valitsevat vanhemmat ovat jo useamman vuoden
ajan olleet alituisessa epävarmuuden Alassa koulutyön jatkuvuudesta Savonlinnan
normaalikoulussa. Tähän asiaan pitäisi saada pidempiaikainen ratkaisu.

Viime syksynä koulunsa aloi;aneen ekaluokkalaisen sanoin vastaus kysymykseen, miksi
Savonlinnan normaalikoulu on maailman paras koulu:
1. Siellä on maailman paras ope.

2. Siellä saa opiskella englanAa ensimmäiseltä luokalta lähAen.
3. Siellä saa oman iPadin.

Vetoamme Itä-Suomen yliopiston hallituksen jäseniin: tehkää oikeita päätöksiä! Älkää viekö meiltä
ja lapsiltamme maailman parasta koulua!
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