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 Oriveden kaupungille on 18.1.2021 toimitettu kuntalaisaloite Hirsilän kou lun
säilyttämisestä. Kuntalaisaloite liittyy kaupungissa vireillä olevaan ala kou lu-
verk ko sel vi tyk seen.

 Aloitteessa todetaan mm. " Oriveden kaupunginhallitus päätti keväällä 2020
käynnistää Oriveden alakoulujen palveluverkkoselvityksen, jonka sel vi tys-
työ ryh mä on saanut nyt valmiiksi. Selvityksen johtopäätöksenä on lak kaut-
taa kaksi kyläkoulua Orivedeltä ja siirtää lapset isompiin kouluihin kes kus-
ta-alu eel le. Toinen näistä kouluista on Hirsilän koulu, joka lak kau tet tai siin
2022. Koululla toimii tällä hetkellä 0-6lk. sekä päiväkoti. Oppilaita on 52hlö.
Koulu toimii myös aktiivisena kerhotoiminnankeskuksena ky läs säm me ja
on tärkeä osa kylää. Mikäli koulu lopetetaan, sillä on suuri vai ku tus ko ko
kylälle ja kylän vetovoimaisuudelle. Ihmiset, jotka muuttavat maal le kai paa-
vat ylellistä väljyyttä ja sitä miellä on täällä Hirsilän kylässä se kä kou lus sa
tarjolla. Pienet luokkakoot (n.14-16 oppilasta), jossa on opet ta jil la ai kaa
perehtyä jokaiseen oppilaaseen ja antaa heille aikaa ope tuk seen. Luon to on
lähellä ja siellä vietetäänkin monia oppitunteja.

 Mikäli Hirsilän oppilaat siirretään jo nyt täynnä olevaan Kultavuoren kou luun
vuonna 2022, oppilasmäärä sekä luokkakoot vain kasvavat (25-28 op pi las-
ta). Oppilasennusteen mukaan oppilasmäärä ei laske kuin neljällä op pi laal la
(ei huomioituna muuttoliikennettä) yhdistymisen myötä. Uhkina on
selvitykseen kirjattuna mm.: luokkakokojen liian suuriksi kasvaminen, si sä il-
ma-asia on vähän kyseenalainen Kultavuoressa, ruokalan ka pa si teet ti on jo
nyt kovilla, esim. eskarien tulisi syödä luokissa, liikuntasali on nyt jo yli käy-
tös sä, Orivesi on maalaiskunta, jossa ei ole julkisen liikenteen ver kos toa.
Kuljetuskustannukset tulisivat olemaan kovat. Miten näiden kom ment tien
jälkeen voidaan tehdä tällainen ehdotus?

 Palveluverkkoselvityksessä on kirjattu koulullemme mittavat kor jaus tar peet
(1,7milj.). Selvityksessä on käytetty kuntoarviota vuodelta 2013, josta on jo
osa havaituista remontointitarpeista tehty. Raportissa vaaditaan jopa his sin
ra ken ta mis ta, vaikka tilajärjestelyillä on tarpeen tullen mahdollista jär jes tää
es tee tön opiskeluympäristö.

 Koulurakennus on laadukkaasti rakennettu ja pidetty hyvässä kunnossa, ei-
kä siellä ole havaittu sisäilmaongelmia.

 Tällä kuntalaisaloitteella haluamme osoittaa, kyläkoulujen tärkeyden ylel lis tä
väljyyttä tarjoavassa kaupungissa Orivedellä ja esitämme, että Hir si län kou-
lua ei lakkauteta vuonna 2022. Toivottavasti sinäkin ajattelet näin ja al le kir-
joi tat tämän, jotta meillä olisi Hirsilässä vetovoimainen kyläkoulu vie lä tu le vi-
na vuosina!"

 Kuntalaisaloitteen on sähköisesti allekirjoittanut 368 orivesiläistä ja lisäksi
44 henkilöä muista kunnista.

 Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkailla sekä kunnassa toimivalla yh tei-
söl lä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa
asiois sa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toi-
men pi teet. Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan
asuk kais ta, asia on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa



asian vireille tulosta. Oriveden asukasluvusta laskettuna tämä tarkoittaa
noin 180 asukasta.

 Oriveden alakouluverkkoa selvittää parhaillaan työryhmä, jolle kau pun gin-
hal li tus on myöntänyt valmisteluaikaa 16.4.2021 saakka. Koska kun ta lais-
aloi te osaltaan liittyy kyseisen työryhmän valmisteluun, on tar koi tuk sen mu-
kais ta että kuntalaisaloite käsitellään valmistelun yhteydessä.

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää todeta,

1. että Hirsilän koulun säilyttämistä koskevassa valtuustoaloitteessa on
riit tä vä määrä allekirjoituksia, jotta se käsitellään omana asianaan.

2. että kuntalaisaloitteen käsittely kytketään kaupungin alakouluverkkoa
valmistelevan työryhmän esityksen valmisteluaikatauluun.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
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