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Palveluverkkoselvitys 
Kokous no 7 
Aika: 1.12.2021 klo 14:30 
Paikka: Teams- etäyhteys 
 
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  
Jukka Vähäsöyrinki, tilap  
Mari Lummi-Hiekka, henkilöstö   
Minna Hallman, henkilöstö  
Jukka Lummelahti, henkilöstö  

 
1. Kokouksen avaus, edellisen kokouksen muistio 

- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:30, käytiin läpi edellisen kokouksen muistio 
 

2. Tuula Leppäkari: kokemukset edellisestä kouluverkkoselvityksestä 
- Tuula Leppäkari esitteli edellisen kouluverkkoselvityksen kokemuksia.  
 

3. Kyläiltojen toteutus ja esiteltävä aineisto 
 
- Kouluille annettava ennakkotehtävä: Koulu kutsuu kylän toimijat valmistautumaan kyläiltaan 

ja pohtimaan seuraavia asioita:  
o Mikä on kyläläisten käsitys kylän kehittymissuunnasta ja asukasmäärän kehityksestä? 
o Mitä sellaista pohjois-Laukaassa/kylällä olisi, joka voisi kääntyä valtiksi/mainokseksi Laukaan 

kunnalle oikein harkituilla sijoituksilla ja mitä ne sijoitukset olisivat? 
o Esityksiä kouluverkkoratkaisuksi, joka palvelee lapsia, kyläläisiä ja Laukaan kuntaa? 

 
- Kyläiltojen ohjelmaluonnos 

o Palveluverkkoselvityksen tehtävä, aikataulu ja toimintatavat, Lautakunnan puheenjoh-
taja 

o Koulun esittely, koulunjohtaja, henkilöstö, oppilaat 
o Koulukiinteistöjen kunto ja investointitarpeet, Tilapalvelupäällikkö  
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o Oppilasennusteet, muut palveluverkkoon vaikuttavat tekijät, aiemmat kouluverkko-
hankkeet, niiden kokemukset, Laukaan koulut tällä hetkellä, ja erilaisten kouluratkai-
sujen hyvät ja huonot puolet, karttapohja eri koulujen välisistä etäisyyksistä oppi-
lasennusteiden tiedoilla, sivistysjohtaja 

o Osallistujien ajatukset ja kehittämisideat palveluverkon ja kylän tulevaisuudelle 
o Osallistujien ideat pyydetään lähettämään palveluverkkotyöryhmälle osoitettuina, si-

vistysjohtajan sähköpostiin 31.1.2022 mennessä. Yksittäiset kuntalaiset ohjataan anta-
maan ideat kunnan palautekanavan kautta.  

- Paikalla palveluverkkotyöryhmä, kaavoitusjohtaja, kunnanjohtaja osallistuu myös. 
 

 
- Sihteeri päivittää kyläiltojen ohjelmaluonnoksen kokouksessa sovitulla tavalla. Tarkiste-

taan kutsu yhdessä, ja laitetaan liikkeelle sen jälkeen.  
- Muokataan esittelyaineistoa yhdessä 
- Tiedotus kyläilloista 

o Palveluverkkosuunnittelun kotisivu kunnan etusivulle näkyviin/uutisiin joulu-
tammikuuksi 

o Kunnan somekanavissa asia esiin 
o Paikallislehden juttu joulukuussa, Antti, Jussi, Jani 
o Kokouksen jälkeen tiedote kyläillan sisällöistä, tavoitteista ja ajankohdista 

 
 

4. Kyläiltojen ajankohdat, kaikki klo 18, kahvit lopuksi, n. klo 20.00 
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 

 
5. Kyläillan valmistelu 

- Sihteeri liittää aineiston P-asemalle, jossa sitä voi käydä muokkaamassa 
- Esittelyaineisto valmiiksi pe 17.12. mennessä ja jakoon työryhmälle. 

 
6. Seuraava kokous 21.12.2021 klo 15:00.  

 
 


