
Kuntalaisaloite Karpinlahden koulun säilyttämiseksi

Kaupunginhallitus 15.02.2021 § 36

Oriveden kaupungille on 14.12.2020 toimitettu kuntalaisaloite Karpinlahden
koulun säilyttämisestä. Kuntalaisaloite liittyy kaupungissa vireillä olevaan
alakouluverkkoselvitykseen.

Aloitteessa todetaan mm. "Karpinlahden koulu on avattu vuonna 1958,
koulua on käynyt moni sukupolvi alueelta. Koulua on kunnostettu ja korjat-
tu vuosien varrella, juuri vuosi sitten kouluumme remontoitiin ajanmukaiset
wc-tilat. Piha-alue on suunniteltu ja korjattu pari vuotta sitten turvalliseksi
koululaisten kulkea. Oppilaista moni kulkee koulukyydeillä ja kyytien onkin
helppo tuoda ja noutaa väkeä pihasta. Tällä hetkellä pisin koulumatka ajas-
sa mitattuna on noin tunnin suuntaansa.

Jos haluamme, että meidän Etelä-Oriveden alue on edelleen vetovoimai-
nen paikka muuttaa tai rakentaa, on kyläkoulumme säilyminen tärkeää.
Tänne on muutaman vuoden aikana rakentanut moni lapsiperhe kotinsa,
heillekin olisi hurja pettymys, jos koulu vietäisiin pois.

Keräämme nimiä tämän kuntalaisaloitteen avulla Karpinlahden koulun säi-
lyttämisen puolesta. Haluamme, että koulumme oppilailla on jatkossakin
tuttu ja hyvä kyläkoulu. Ja toivomme, että kaupunki panostaisi nyt täysillä
lapsiin ja heidän tuomaan positiiviseen tulevaisuuteen!

Koulumme on sopivan pieni ja idyllinen, lämmintunnelmainen kyläkoulu,
jossa lapsen on hyvä kasvaa, kehittyä ja oppia tuttujen kavereiden ja lä-
heisten opettajien kanssa. Eihän anneta meille tärkeää Karpinlahden kou-
lua pois?"

Kuntalaisaloitteen on sähköisesti allekirjoittanut 301 henkilöä. Näistä ori-
vesiläisiä on 245.

Kuntalain 23 §:n mukaan kunnan asukkailla sekä kunnassa toimivalla yh-
teisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa
asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toi-
menpiteet. Jos aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan
asukkaista, asia on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa
asian vireille tulosta. Oriveden asukasluvusta laskettuna tämä tarkoittaa
noin 180 asukasta.

Oriveden alakouluverkkoa selvittää parhaillaan työryhmä, jolle kaupungin-
hallitus on myöntänyt valmisteluaikaa 16.4.2021 saakka. Koska kuntalais-
aloite osaltaan liittyy kyseisen työryhmän valmisteluun, on tarkoituksenmu-
kaista, että kuntalaisaloite käsitellään valmistelun yhteydessä.

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää todeta,

1. että Karpinlahden koulun säilyttämistä koskevassa valtuustoaloittees-
sa on riittävä määrä allekirjoituksia, jotta se käsitellään omana asia-
naan.

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

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.



- - - - - - - - - - - - - -

Kaupunginhallitus 15.11.2021 § 310
510/12.00.00.00/2021

Valmistelija talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

Oriveden kaupunginvaltuusto on 25.10.2021 päättänyt, että Karpinlahden
koulun toiminta siirretään välttämättömän ja mittavan peruskorjaus- tai
uudisrakentamistarpeen vuoksi Rovastinkankaan kouluun 1.8.2022.

Koululla on tällä hetkellä käyttökiellossa muutamia tiloja. Kiinteistöön heti
tehtävät kiireelliset sisäilma- ja kosteustekniset korjaukset olisivat
alustavan kustannusarvion mukaan noin 200 000 euroa. Näillä korjauksilla
koulun toimintaa voitaisiin lyhytaikaisesti jatkaa. Tämä ei ole
toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevää. Sisäilma- ja kosteusteknisten
korjausten lisäksi lähivuosina olisi tehtävä laaja peruskorjaus tai
rakennettava uusi koulu. Karpinlahden koulun korjaus- ja
uudisrakentamisen kustannukset koituisivat liian raskaiksi Oriveden
kaupungille. Karpinlahden koulun oppilasennuste on laskeva.
Karpinlahden ja Rovastinkankaan kouluilla on etäisyyttä vain noin kolme
kilometriä, joten kenenkään oppilaan koulumatka ei muodostu
kohtuuttomaksi. Ratkaisu perustuu kokonaisarvioon ja sillä taataan kaikille
lapsille ja henkilökunnalle terveellinen, turvallinen ja nykyaikainen
pedagogisesti toimiva oppimisympäristö.

Karpinlahden koulun säilyttämistä koskeva kuntalaisaloite on ollut mukana
kaupungin alakoulun palveluverkkoa koskevassa valmistelussa ja
päätöksenteossa.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää valtuuston alakoulujen palveluverkkoa
koskevaan päätökseen viitaten, että

1. kuntalaisaloite Karpinlahden koulun säilyttämisestä ei anna aihetta
toimenpiteisiin.

2. kuntalaisaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

- - - - - - - - - -


