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Palveluverkkoselvitys 
Kokous no 4 
Aika: 5.5.2021 klo 14:00 
Paikka: Teams –kokous/Kuntala, kokoustila Vuojärvi 
 
Läsnäolijat 

Jukka Häkkinen  X 
Leena Kautto-Koukka X 
Jussi Silpola  X 
Juha Tolonen  X 
Pekka Mikkonen - 
Jaana Kiminkinen X 
Jani Veikkolainen - 
Mari Lummi-Hiekka X 
Pasi Puupponen X  
Minna Hallman X 
Jukka Lummelahti X 

 
1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:05. 
 

2. Saapuneet kirjelmät 
- Äijälän kyläseuran ja koulun vanhempaintoimikunnan kirje 7.1.2021 käytiin läpi ja merkittiin 

tiedoksi. 
- Äijälän kyläseuran ja koulun vanhempaintoimikunnan kirje 4.5.2021 käytiin läpi ja merkittiin 

tiedoksi. 
o Koulukohtaiset oppilasennusteet liitetään tämän kokouksen muistion liitteeksi. 
o Pyydetään tilapalvelun edustajia toimittamaan viimeistellyt versiot yksikkökohtaisista 

kunto- ja korjaustarvearvioista liitettäväksi kokousmuistioon seuraavan kokouksen yh-
teyteen.  

- Haapalan koulun vanhempainyhdistyksen, Simunan osakaskunnan ja Lankamaan kyläseuran 
kannanotto 18.4.2021 Haapalan koulun säilyttämisen puolesta käytiin läpi, ja merkittiin tie-
doksi.  

- Kokouksessa todettiin, että tässä vaiheessa palveluverkkotyöryhmä kokoaa perustietoja oppi-
lasennusteista, koulukiinteistöjen kunnosta ja muista palveluverkkoon vaikuttavista tekijöistä, 
eikä ratkaisuehdotuksia vielä muotoilla. Tiedot tarkistetaan vielä elokuun alussa, ja esitellään 
kyläilloissa. Kyläilloissa tiedotetaan kyläläisiä perusopetuksen palvelutarpeen kehityksestä, 
koulurakennusten tilasta, ja haetaan kyläläisten ajatuksia erilaisiksi vaihtoehdoiksi palveluver-
kon tulevaisuudelle. Kyläiltojen jälkeen aletaan muotoilla ratkaisuehdotuksia palveluverkon 
tulevaisuudeksi. 
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3. Tarkennetut oppilasennusteet 

- Käytiin läpi päivitetyt oppilasennusteet. Niiden viimeisimmät versiot julkaistaan tämän ko-
kouksen muistion liitteenä. 

- Muuttoliikkeen vaikutuksen arviointi oppilasmääriin on vaikeaa, mutta kaavoituksen ja aiem-
min toteutuneiden oppilasennusteiden avulla voidaan esittää arvio niiden pitävyydestä. Teh-
dään arvio aiempien oppilasennusteiden toteutumisesta suhteessa todellisiin oppilasmääriin, 
ja käsitellään seuraavassa kokouksessa.  
 

4. Hahmotelma palveluverkkoselvityksen tekstiosaan taustatietojen osalta 
- Käytiin läpi rakennesuunnitelma tekstiosaksi. Opetuspäällikkö täydentää tekstiosaa pohjatie-

tojen osalta seuraavaan kokoukseen. 
 

5. Suunnitelma kyläiltojen aikatauluksi 
- Sovitaan aikataulu seuraavassa kokouksessa niin, että illat sijoittuvat syyskuun alkuun, max 2 

saman viikon aikana. Pyritään sijoittamaan kyläillat tiistai- ja torstai-illoiksi. 
o Äijälä 
o Valkola 
o Kuusa 
o Haapala 
o Kuhaniemi 

- Kyläiltojen järjestämisen aikaan järjestetään erityinen mahdollisuus halukkaille antaa lausun-
toja aiheesta, ilman että pitää osallistua kyläiltaan. Ohjataan antamaan lausunnot yhtä tiettyä 
kanavaa pitkin. Päätetään tämä myöhemmin. Tähän mennessä kaikki kannanotot ovat tulleet 
sähköpostitse palveluverkkotyöryhmän jäsenille. 
 

6. Seuraava kokous 9.6.2021 klo 14, pyritään järjestämään live-kokouksena, etäosallistuminen mah-
dollista. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.  

 
 
Muistion liitteet: 

- Oppilasennuste (päivitetty 4.5.2021) 
- Äijälän kyläseuran ja koulun vanhempaintoimikunnan kirje 7.1.2021 
- Äijälän kyläseuran ja koulun vanhempaintoimikunnan kirje 4.5.2021 
- Haapalan koulun vanhempainyhdistyksen, Simunan osakaskunnan ja Lankamaan kyläseuran 

kannanotto 18.4.2021 Haapalan koulun säilyttämisen puolesta 


