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Paikka Juvolan koulu 

Aika: 30.1.2018 klo 13.35 – 16.55 

Läsnä: Tynkkynen Jonne puheenjohtaja (luottamushenkilö) 
Hirvonen Teemu jäsen (luottamushenkilö) 
Mustonen Merja jäsen (luottamushenkilö) 
Niskanen Juha jäsen (luottamushenkilö) 

 Puustinen Hanne jäsen (luottamushenkilö) 
Sairanen Lea varapuheenjohtaja (luottamushenkilö) 
Kemppainen Ilkka JHL:n pääluottamusmies 

 Korhonen Juha JUKO:n pääluottamusmies 
 Vannas Tuukka OAJ:n työsuojeluvaltuutettu 
 Mikkonen Anna-Kristiina valtuuston puheenjohtaja 
 Parkkinen Matti-Pekka valtuuston 1. varapuheenjohtaja 
 Kokko Sampsa  valtuuston 2. varapuheenjohtaja 
 Kauppinen Tuija esittelijä (vs. sivistystoimenjohtaja) 
 Oikari Jukka valmistelija (kiinteistöjohtaja) 
 Sairanen Anna-Liisa sihteeri/valmistelija (varhaiskasvatuspäällikkö) 
                    Kutvonen Ritva              rakennuttajainsinööri 
 
  

1§ Kokouksen avaus 

      Puheenjohtaja avasi kokouksen. 

 

2§ Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Selostus: Tarkastusvuorossa jäsenet Merja Mustonen ja Juha Niskanen. 

 

Päätös: Juha Niskasen poissa ollessa toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi 

valittiin Hanne Puustinen. 

 

3§ Merkitään tiedoksi 

 

Selostus: Vuonna 2017 syntyi 209 lasta, joista Punkaharjun   

kaupunginosaan 17 ja Kerimäen kaupunginosaan 24, luvussa mukana 

myös Savonrannan kaupunginosan syntyneet lapset. 

Päätös: Työryhmä päätti merkitä tiedoksi selostusosan asian. 

 

4§ Palveluverkkosuunnitelma vuosille 2017 – 2021 
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Selostus: Kokouksessa 12.12.2017 päätettiin ottaa jatkokäsittelyyn 

seuraavat koulut: Kallislahti, Juvola, Louhi, Anttola, Punkaharju, 

Savonranta ja Nätki. Varhaiskasvatuksen osalta jatkokäsittelyyn päätettiin 

ottaa Kerimäen päiväkoti, Punkaharjun päiväkodin esioppilaiden ja 

Anttolan päiväkodin Louhen ryhmän tilaratkaisut. 

 

Työryhmä on vieraillut suunnitelman mukaisesti Punkaharjulla, Kerimäellä, 

Savonrannalla, Kallislahdessa, Nätkillä, Anttolassa, Louhella ja Juvolassa. 

 

Vs. sivistystoimenjohtajan esitys: Kokouksessa käydään keskustelua 

tehdyistä yksikkökäynneistä ja seuraavassa kokouksessa esitellään 

palveluverkkosuunnitelma vuosille 2017 – 2021. 

Palveluverkkosuunnitelmassa on otettava huomioon palveluverkon 

sopeuttaminen asiakasmäärien kehitykseen, investointitarpeet, 

saavutettavuus, lapsivaikutukset sekä opetuksen laatu ja sisältö osana 

koulutuksen kokonaissuunnitelmaa. 

      Päätös: Työryhmä käsitteli koulukohtaisesti tehtyjä vierailuja ja toi esille 

seuraavia seikkoja: 

Punkaharju: perusopetuksen keskittäminen nykyisen alakoulun yhteyteen, 

mikä on yläkoulun kohtalo jatkossa, liikuntatila rakennetaan myös 

kuntalaisille, ei pelkästään oppilaille, uuden opsin huomioiminen 

tilaratkaisuissa, valmistelua jatketaan nykyisen alakoulun suuntaan, 

hankesuunnitelman laatiminen tulisi aloittaa pikaisesti. 

Kerimäki: varhaiskasvatustoiminta/nykyinen päiväkoti ei mahdu 

koulukeskuksen tiloihin. 

Savonranta: haasteena lapsimäärän väheneminen, nykyinen malli 

edelleen, etäopetus kokeiluna joissakin aineissa, oppilaiden kuljettaminen 

1-2xvko Kerimäelle, huoltajien kuuleminen. 

Kallislahti: työryhmä edellyttää hyvää valmistelua, jossa huomioidaan mm. 

oppilaiden kuljetusajat, kaupungin tulomenetykset. 

Louhi: työryhmä edellyttää, että valmistelussa huomioidaan kylän 

varhaiskasvatuspalveluiden järjestäminen. 

Nätki: Mertala-Nojanmaa-Nätki – alueilla tapahtuu suurin oppilasmäärän 

romahtaminen tällä valtuustokaudella, Nätkin koulua ei peruskorjattaisi, 

vuokratilat, erityisopetuksen järjestelyt. 

Anttola: alueen oppilasmäärä on kasvussa. 

Juvola: toistaiseksi koulun toiminta jatkuisi, yhteistyön tiivistäminen 

Enonkosken suuntaan. 
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5§  Seuraavista kokouksista päättäminen 

      Vs. sivistystoimenjohtajan esitys: Seuraavat kokoukset pidetään 6.3. ja  

      21.3. klo 8-10. 

      Päätös: Seuraavat kokoukset päätettiin pitää 6.3. klo 9-11 ja 21.3. klo  

      8-10. Kokoukset pidetään KH:n kokoushuoneessa. 

 

6§   Kokouksen päättäminen 

       Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.55 ja totesi samalla, että      

       puheenjohtaja tiedottaa työryhmän puolesta ja virkamiehet tulosalueensa 

       puolesta. 

 

 

__________________________                        ________________________ 

Jonne Tynkkynen, puheenjohtaja                      Anna-Liisa Sairanen, sihteeri 

 

Pöytäkirjantarkastajat 

__________________________                     _________________________ 

Merja Mustonen                                               Hanne Puustinen 

 

 


