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LAUKAAN PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKKOTYÖRYHMÄ
KOKOUSMUISTIO

2/2021

Aika:

Tiistai 10.3.2021 klo 14.00 – 15.30

Paikka:

Kuntala, kokoushuone 1 (myös Teams-kokouskutsun kautta mahdollisuus osallistua)

Läsnä:

Jukka Häkkinen (sivistysltk, pj)
Leena Kautto-Koukka (sivistysltk)
Pasi Puupponen (sivistysltk)
Mari Lummi-Hiekka (LOAY)
Minna Hallman (JHL)
Jukka Lummelahti (JUKO)
Jussi Silpola (perusopetuksen vastaava, opetuspäällikkö)
Jaana Kiminkinen (Valkolan koulun johtaja)
Pekka Mikkonen
Jukka Vähäsöyrinki
Jani Veikkolainen

Asialista:

1. Työryhmän laajentaminen
Työryhmän jäseneksi päätettiin kutsua myös tilapalvelun edustaja. Työryhmään
tulee mukaan Pekka Mikkonen, Jukka Vähäsöyrinki ja Jani Veikkolainen aina tilanteen mukaan.

2. Koulukiinteistöjen kuntoarviot
Tilapalvelut ovat laatineet v. 2017 kattavat koulukiinteistöjen kuntoarviot, joiden mukaan koulurakennuksia on kunnostettu. Tällä hetkellä suurimmat puutteet ovat koulujen piha-alueilla ja lämmitysjärjestelmien uudistamisessa.
Korjausvelka on yhteensä n. 1,1 milj.euroa (Valkola, Haapala, Äijälä ja Kuusan
koulu).
Sisäilmatilanne on tällä hetkellä kohtuullisen hyvä. Äijälän koulussa on lisätty ilmanvaihtoa ja sitä seurataan parhaillaan. Sisäilmakohteina edellä olevat koulut
eivät ole.

Laukaan kunta
Laukaantie 14, PL 6
41341 Laukaa

014 267 5000

www.laukaa.fi
etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Y-tunnus 0176478-2

Laukaan kunta

2 (2)

Sivistyspalvelut

Tilapalvelu esitteli v. 2017 laadittua koulukiinteistöjen kuntoarvioita. Tämä on
ollut pohjana koulurakennusten kunnostamiseksi. Tällä hetkellä suurimmat
puutteet ovat koulujen piha-alueilla ja lämmitysjärjestelmien uudistamisessa.
Kuhaniemen koululla on tehty tiivistyskorjauksia v. 2020, joilla selvitään muutama vuosi eteenpäin. Sen jälkeen kiinteistössä tulisi tehdä peruskorjaus.
Korjausvelka on yhteensä n. 1,1 milj.euroa (Valkola, Haapala, Äijälä ja Kuusan
koulu).
Sisäilmatilanne on tällä hetkellä kohtuullisen hyvä. Äijälän koulussa on lisätty
ilmanvaihtoa ja sitä seurataan parhaillaan. Sisäilmakohteina edellä olevat koulut eivät ole.
Tilapalvelut laativat seuraavaan kokoukseen mennessä kirjalliset arviot koulukiinteistöjen kunnosta. Arviot liitetään kouluverkkoselvitykseen.

3. Kouluverkkotyön aikataulu
Koronatilanteen vuoksi on todennäköistä, että kyläiltoja ei voida kuluvan kevätlukukauden aikana pitää. Tavoitteena on, että kyläillat voitaisiin toteuttaa ensi
lukuvuoden alussa (syyskuussa 2021). Tämän vuoksi kouluverkkoselvityksen valmistumista siirretään 30.11.2021 saakka. Arvioidaan tilanne koronatilanteen
mukaisesti.
Seuraavaan kokouksessa suunnitellaan, millä tavalla ensi vaiheen kuulemiset
voidaan toteuttaa. Pyydetään eri vaihtoehtoja esille esim. palautekanavan
kautta. Seuraavassa kokouksessa tarkastellaan tätä tarkemmin.
4. Seuraavan kokouksen aikataulu
Seuraava kokous 7.4.2021 klo 14:00, Teams etäyhteydellä
Muistion kirjasi Juha Tolonen
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