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LAUKAAN PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKKOTYÖRYHMÄ
KOKOUS
Aika:

1/2021
Tiistai 2.2.2021 klo 14.00 –

Paikka:

Kuntala, kokoushuone 1/Teams -etäyhteys

Paikalla

Kutsutut:

Jukka Häkkinen (sivistysltk, pj)
Leena Kautto-Koukka (sivistysltk, vpj)
Pasi Puupponen (sivistysltk)
Mari Lummi-Hiekka (LOAY)
Minna Hallman (JHL)
Jukka Lummelahti (JUKO)
Juha Tolonen (sivistysjohtaja)
Jussi Silpola (perusopetuksen vastaava, opetuspäällikkö)
Jaana Kiminkinen (Valkolan koulun johtaja)

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Asialista:

1. Työryhmän järjestäytyminen
- Puheenjohtaja Jukka Häkkinen avasi kokouksen klo 14.15 ja totesi läsnäolijat.
- Päätettiin, että työryhmän muistiot ovat julkisia, ja noudatetaan niiden
osalta samoja periaatteita kuin aiemmissa kouluverkkoselvityksissä.
- Ryhmän varapuheenjohtajana toimii Leena Kautto-Koukka.
- Jussi Silpola toimii sihteerinä ja kirjaa muistiot.
2. Palveluverkkotyön tavoiteaikataulu
- Päätettiin, että palveluverkkosuunnitelma valmistuu valtuuston päätöksenteon pohjaksi 31.10.2021 mennessä.
- Tavoitteena on, että uusi kunnanvaltuusto voi halutessaan vaikuttaa valittaviin toimenpiteisiin. Aikataulussa huomioidaan tarvittaessa mahdolliset
koronatilanteen vaikutukset esim. kyläiltojen järjestämiseen. Niitä pidetään tärkeänä asian valmistelun kannalta.
3. Palveluverkkotyön sisällön suunnittelua
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-

Palveluverkkosuunnitelma perustuu sivistyslautakunnan tehtävänantoon
17.11.2020 § 91.
Juha Tolonen esitteli aiempaa kouluverkkoselvitystä, jota päätettiin käyttää rakenteellisesti mallina uuden kouluverkkoselvityksen tekemisessä.
Palveluverkkosuunnitelma tehdään pitkälle tulevaisuutta varten, ja alueellisesti päätettiin rajata työ pohjoisen Laukaan (Valkola, Haapala, Kuusa, Äijälä) sekä erikseen Kuhaniemen koulualueen tarkasteluun.
Tavoitteena on tehdä toimenpidesuunnitelma n. tulevien viiden vuoden
ajalle perusopetuksen palvelujen järjestämiseksi edellä mainituilla alueilla.
Sivistystoimen strategia on vastikään tehty dokumentti, jota käytetään selvitystyön tausta-aineistona.
Osana selvitystyötä tehdään lapsivaikutusten arviointi.

4. Osallistaminen, kyläiltojen järjestäminen
- Kyläiltojen järjestämiseen varataan aikaa, ja huomioidaan että jos koronatilanne pakottaa lykkäämään kokoontumisia, työryhmän aikataulu sallii
sen.
- Kyläiltojen aikataulut tarkennetaan seuraavissa palveluverkkotyöryhmän
kokoontumisissa.
- Osallistamisessa huomioidaan lausuntopyynnöin alueella toimivat järjestöt sekä nuorisovaltuusto erityisesti painottaen lasten ja nuorten kuulemista.
5. Tiedottaminen
- Palveluverkkotyöryhmä tiedottaa työn etenemisestä avoimesti ja aktiivisesti, ja toivoo kuntalaisilta avointa ja aktiivista vuoropuhelua.
- Jussi Silpola ja Juha Tolonen suunnittelevat seuraavaa kokousta varten
viestintäpäällikkö Heli Peltolan kanssa avoimen tiedotuskanavan sivistystoimen kotisivuille, jossa julkaistaan työryhmän kokousmuistiot sekä suunnitellaan järjestelmä sähköiseen kehittämisideoiden keräämiseen kuntalaisilta.
- Ensimmäinen tiedote ryhmän kokoontumisesta ja ensimmäisen kokouksen linjauksista julkaistaan mahdollisimman pian kunnan tiedotuskanavilla.
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6. Seuraavien kokousten aikataulu ja kokouksen päättäminen
-
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keskiviikko 10.3.2021 klo 14
keskiviikko 7.4.2021 klo 14
keskiviikko 5.5.2021 klo 14
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:00
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