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3.10.2019 

-TAPAUS VIRTTAA- 

. 



 
Luokkia syksyllä 2019 ykkösestä neloseen. 
Kaksi opettajaa sekä kouluvaari. Varsinaisia 
luokkatiloja kaksi, niiden lisäksi ruokasali, 

puutyöluokka, varastokäytössä oleva 
yläkerta, liikuntasali viereisessä ryhmiksen 
kiinteistössä, jalkapallokenttä ja kylätalon 

tontilla sijaitseva leikkipuisto. 



Täällä ollaan! 





 
Virttaalla on laskutavasta riippuen n. 465-500 asukasta. 

Vuoden 2019 loppuun mennessä Virttaalla on 30  
0-4-vuotiasta. Tässä uusimpia heistä. 



Kaksi pikaista osa-aluetta 

• Mitä konkreettisia 
tuloksia kylän 
osallistumisesta koulun 
asioihin 

• Kylä puolustamassa 
kyläkouluaan 



Kylältä koululle 
• Koulun pihan leikkipuistoon uusia leikkivälineitä 

kuntaliitoksen porkkanarahoilla 2015 

• Koulun pihan jalkapallokentän ja leikkipuistoalueen 
aita kyläyhdistyksen kustantamana ja rakentamana, n. 
80 metriä aitaa talkootyönä. 

• Käsityöpiirin materiaalilahjoitukset koululle 

• Kyläyhdistyksen saamalla kulttuuriapurahalla ostetut 
muskarisoittimet annettu pitkäaikaislainaan koululle –
innoitti henkilökunnan perustamaan musiikkitilan 
ruokasalin päätyyn 

• Kylän yritysten lahjoitukset koulun luokkaretkikassaan 
keväällä 2019 (yht. 350€) 



Tällä suunnitelmalla lähdettiin liikkeelle. Odottamaan 
jäivät vielä paranneltu hiekkalaatikko, linnunpesäkeinu 
sekä kiipeilyseinä. 









Epävarmuus jarruttaa kehitystä 

• Jos koulun tulevaisuus on epävarma, siihen ei 
uskalleta investoida henkistä tai materiaalista 
pääomaa 

 



Kun lakkautusuhka leijuu vuosia 
koulun yllä…. 

Kylä voi olla valmis 
panostamaan… 

• Oman alueen lapsille edes jollain 
osa-alueella tasavertaiset 
mahdollisuudet suhteessa 
palvelukeskusten lapsiin -> 
mahdollisuus kulkea kouluun 
omatoimisesti tai kohtuullisin 
matka-ajoin 

• Oman kylän mahdollisuudet 
toimia yhteisönä koetaan 
panostuksen arvoiseksi –
urheilutilat, juhlatilat, 
harrastetilat 

tai kylä voi asennoitua 
luopumaan. 

• kun toiveita koulun 
säilymisestä annetaan hyvin 
vähän tai ei ollenkaan, 
ihmisten suojamekanismi on 
hyväksyä tilanne ja lakata 
taistelemasta vääjäämätöntä 
vastaan  

• käytössä olevia vapaatunteja ja 
henkisiä voimavaroja ei haluta 
investoida siihen kouluun, 
josta on jo omassa mielessä 
luovuttu aikaa sitten.  



Nämäkin koulujen yhteyteen paikallisin voimin syntyneet lisäarvot katoavat kyläläisten 
käytöstä, jos koulut suljetaan ja myydään. 



Kouluverkkouudistusta käsitteleviä 
keskustelutilaisuuksia 2018-2019 

• Keskustelutilaisuus 22.8.2018 Virttaan koululla 

• Kyläkouluseminaari ”Tulevaisuuden kyläkoulu –
kyläkoulujen tulevaisuus?” Virttaan koululla 
9.3.2019, järjestäjinä Varsinais-Suomen kylät ry ja 
Virttaan Seudun Kyläyhdistys ry 

• Kojonkulman, Niinijoen, Alastaron, Metsämaan ja 
Virttaan yhdessä kokoonkutsuma 
keskustelutilaisuus asukkaiden ja päättäjien 
kesken ”Mistäs sitten säästetään” Kojonkulman 
Ahjossa 28.8.2019 





Kyläkouluseminaariin maaliskuussa 2019 Virttaan 
vanhempien ideoimia  

 
-mahdollisuuksia koulun saamiseksi 
kustannustehokkaammaksi sekä  
 
-mahdollisuuksia kylän ja koulun yhteistyöhön 
tulevaisuudessa: 



  

 Mahdollisuuksia edelleen pienentää koulun kuluja:  

- Energiatehokkuuden lisääminen myös kyläyhteisön ja 
kylän yritysten sponsorituella 

- Vesi-ilmalämpöpumpun hankinta sponsorituella ja 
energia-avustuksella 

- Aurinkopaneelit, niiden tuottama ylijäämäsähkö 
kesäisin takaisin verkkoon 

- Kyläyhteisön vapaaehtoistyön hyödyntäminen esim. 
koulun julkisivun maalauksessa ja muissa matalan 
vastuun kunnossapitotöissä 

- Ruokahävikin minimointi ja välittäminen eteenpäin, 
jakelussa voi hyödyntää paikallisten verkostoa 

 



    

    Mahdollisuuksia muulle yhteistyölle kylän 
kanssa: 

- tilavierailut 

- yhteistyö kylällä toimivan sosiaalipedagogisen 
ratsutallin kanssa 

- kylän eri alojen ammattilaisten tarjoamat 
kurssit (leivonta, kuvataide, tekniikka) 

- yhteistyö paikallisten yhdistysten kuten 
Marttojen ja metsästysseura Virttaan Erä-
Veikkojen kanssa 



Suurimman lakkautusuhan alla olevien koulujen kylät 
(Alastaro, Kojonkulma, Niinijoki, Metsämaa, Virttaa) 

keräsivät yhteistyössä sponsorit ja vetoomuksen 
allekirjoittajat kokosivun kannanotolle  

Loimaan Lehteen keväällä 2019. 

    Allekirjoittajina oli yhteensä huimat 70 yrittäjää, 
toimijaa, yhdistystä ja työnantajaa. 





Kylien yhteistyön tuloksena 20.9.2019 
perustettiin Loimaan kylät ry. 





 
KYLÄKOULU ON AINA ENEMMÄN KUIN PELKÄT SEINÄT. 

Kiitos kuuntelijoille! 


