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1. Puheenjohtaja avasi kokouksen 14:00. 

2. Edellisen kokouksen asiat.  
- Tarkistettiin edellisen kokouksen muistio ja hyväksyttiin.  

3. Uusimmat oppilasennusteet 
- Käytiin läpi oppilasennusteluonnos kaikkien koulujen osalta.  
- Oppilasennusteita tarkasteltaessa on huomioitava mahdollinen muuttoliikkeen vaikutus. 

Tarkistetaan oppilasennusteiden tiedot koulujen kanssa, ja tarkastellaan aiempien vuosien 
oppilasennusteita ja toteutuneita oppilasmääriä, ja tehdään arvio siitä, miten muuttoliike 
huomioidaan palveluverkkoselvityksessä. Käsitellään tarkastettu ennuste seuraavassa 
kokouksessa. 

- Valtuusto on linjannut 24.3.2014 edellisen kouluverkkoselvitystyön yhteydessä, että 
Valkolan koulun tulevaisuus päätetään viimeistään vuonna 2016, jos koulun opetusryhmien 
määrä laskee kahteen. Tilanne tarkistettiin talousarviosuunnittelun yhteydessä vuonna 
2015, ja todettiin että koulun oppilasmäärä on sellainen, että se jatkaa kolmen 
opetusryhmän kouluna. Valkolan koulu on jatkanut tällä perusteella toimintaansa. 

- Esiopetuksen järjestämisen tavat ja sen vaatimat tilat pitää huomioida osana selvitystyötä. 
4. Kuulemismenettelyn suunnittelu ja tiedottamisen tarkennukset 

- Yhdeltä kuntalaiselta tuli aloite sähköpostilistasta, jonka kautta tiedotetaan aina uuden 
palveluverkkotyöryhmän kokousmuistion julkaisusta. Ryhmä on luotu ja sitä ylläpitää Jussi 
Silpola, joka lisää listalle ilmoittautujat. 

- Kuulemistilaisuuksien järjestäminen: Tilaisuudet järjestetään Äijälässä, Haapalassa, 
Valkolassa sekä Kuusassa pohjoisen Laukaan osalta ja Kuhaniemessä erikseen. Tilaisuudet 
järjestetään iltatilaisuuksina elo-syyskuun vaihteessa. Aikataulu suunnitellaan seuraavassa 
kokouksessa. 

- Kyläillassa tehdään yleisesittely palveluverkkoselvityksen taustoista, tilannekatsaus miltä 
koulun tilanne lähivuosina näyttää, esitellään oppilasennusteet, tilojen kuntoarviot, 
esitellään kunnan talouden reunaehtoja ja kuullaan kyläläisien näkemyksiä opetuksen 
järjestämisen tavoista.  

- Kyläillan jälkeen kerätään vielä ajatuksia opetuksen järjestämisen tavaksi kylän lapsille 
sähköisellä kyselyllä. 



5. Palveluverkkoselvityksen rakenne 
- Käytetään vuoden 2014 kouluverkkoselvityksen rakennetta, lisätään omaksi luvukseen 

lapsivaikutusten arviointi.  
- Tehdään Kuhaniemen alueen selvitys omaksi kokonaisuudekseen. 

6. Muut asiat 
a. Satavuon koulun oppilaaksiottoalueen tarkistamisen tarve on tullut esiin, oppilasmäärä on 

kasvanut merkittävästi. Tehdään asiasta erillinen selvitys sivistyslautakunnalle, joka tekee 
tarvittavan päätöksen oppilaaksiottoalueesta tai sen muutoksista. Asia tulee lautakunnan 
käsittelyyn syksyllä 2021.  

b. Kuhaniemen koulun tilat 
- Pekka Mikkonen täydensi edellisen kokouksen esitystä koulujen kuntoarvioista  

Kuhaniemen koulun tilojen osalta. Tiedot liitetään muiden koulujen yhteenvetoon ja 
liitetään palveluverkkoselvitykseen.  

7. Seuraava kokous 5.5.2021 klo 14 
- Tarkennetut oppilasennusteet 
- Hahmotelma palveluverkkoselvityksen tekstiosaan taustatietojen osalta 
- Suunnitelma kyläiltojen aikatauluksi 

 

 

 

Muistion kirjasi Jussi Silpola 


