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Palveluverkkoselvitys 
Kokous no 6 
Aika: 2.11.2021 klo 14:00 
Paikka: Kuntala, Vuojärvi 
 
Läsnäolijat 

Antti Puupponen, sivltk 
Jonna Ortju, sivltk 
Emmi Savonen, sivltk 
Leena Kautto-Koukka, khall  
Jussi Silpola, sivjoht   
Pekka Mikkonen, tilap  
Jaana Kiminkinen, koulunj  
Jani Veikkolainen, tila (etäyhteydellä) 
Jukka Vähäsöyrinki, tilap (etäyhteydellä) 
Mari Lummi-Hiekka, henkilöstö   
Minna Hallman, henkilöstö (etäyhteydellä)  
Jukka Lummelahti, henkilöstö  

 
1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:00, ryhmän jäsenet esittäytyivät.  

 
2. Tilannepäivitys uusille työryhmän jäsenille; ryhmän tavoitteet, tähän asti tehdyn selvitystyön 

keskeiset asiat 
 
- Käytiin läpi aiempien kokousten keskeisimmät asiat, oppilasennusteet, tilaselvitykset sekä 

tiedottamistavat 
https://www.laukaa.fi/asukkaat/kasvatus-ja-opetus/opetuksen-ja-varhaiskasvatuksen-palve-
lut/perusopetuksen-palveluverkkoselvitys/#d1fa65d1  
- Kyläiltaan viedään pohjatietoja, mennään keskustelemaan koulun merkityksestä, kaikista 

mahdollisista ratkaisuvaihtoehdoista, ei viedä valmiita ratkaisuja, kuullaan kylän kehittymisen 
suunnitelmista ja herätellään ideoita  

- Mitä sellaista pohjois-Laukaassa olisi, joka voisi kääntyä valtiksi/mainokseksi Laukaan kun-
nalle oikein harkituilla sijoituksilla? Yritetään saada tähän vastauksia kyläilloista. 

- Päivitetään tilapalvelun karttapohja eri koulujen välisistä etäisyyksistä oppilasennusteiden 
tiedoilla 

 
3. Korjaukset toimintasuunnitelmaan ja aikatauluun 

- Selvityksen valmistumisen tavoiteaikataulu: maaliskuun loppu 2022 
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4. Kyläiltojen ohjelmaluonnos 
 
- Palveluverkkoselvityksen tehtävä, aikataulu ja toimintatavat, Lautakunnan puheenjohtaja 
- Koulukiinteistöjen kunto ja investointitarpeet, Tilapalvelupäällikkö tms. 
- Oppilasennusteet, muut palveluverkkoon vaikuttavat tekijät, aiemmat kouluverkkohankkeet, 

niiden kokemukset, Laukaan koulut tällä hetkellä, ja erilaisten kouluratkaisujen hyvät ja huonot 
puolet, sivistysjohtaja 

- Osallistujien ajatukset ja kehittämisideat palveluverkon tulevaisuudelle, etukäteisinfo kyläläi-
sille sisällöstä ja palveluverkkotyöryhmän haluamista tiedoista. Pitää suunnitella kanava, jossa 
kerätään ideat. Sivistysjohtaja valmistelee seuraavaan kokoukseen.  

- Tiedotus kyläilloista 
o Palveluverkkosuunnittelun kotisivu kunnan etusivulle näkyviin/uutisiin 
o Kunnan somekanavissa asia esiin 
o Paikallislehden juttu 
o Seuraavan kokouksen jälkeen tiedote kyläillan sisällöistä, tavoitteista ja ajankohdista 

- Paikalla palveluverkkotyöryhmä, kunnanjohtaja osallistuu myös. 
 
 
 

5. Kyläiltojen alustavat ajankohdat, kaikki klo 18 
a. Äijälä 12.1.2022 klo 18 
b. Valkola 13.1.2022 klo 18 
c. Kuusa 18.1.2022 klo 18 
d. Haapala 20.1.2022 klo 18 
e. Kuhaniemi 25.1.2022 klo 18 

 
6. Seuraava kokous 1.12.2021 klo 14:30, Satavuon koulu, Jussi pyytää Tuula Leppäkarilta esittelyn 

kokemuksista edellisestä palveluverkkoselvityksestä.  
 
 


