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ESIPUHE

Rakennusten käyttötarpeet eivät aina osu yhteen niiden elinkaaren 
kanssa. Eri puolilla Suomea on runsaasti hukkatilaa ja vajaakäyttöi-
siä kiinteistöjä. Ongelma koskettaa niin kaupunkien keskustoja kuin 
harvaan asuttua maaseutuakin. 

Kehitys ei suinkaan ole hidastumassa. Elinkeinoelämä käy läpi mo-
nenlaisia muutoksia, samoin julkiset organisaatiot järjestäytyvät alati 
uudelleen ja esimerkiksi kuntaliitosten ja seurakuntaliitosten seu-
rauksena maassamme on sadoittain uutta käyttöä kaipaavia tiloja. 
Kuntien säästöpaineet kasvattavat osaltaan lakkautettujen kyläkou-
lujen listaa.

Varsinais-Suomen Kylät ry:n Elävät tilat -selvityksessä on kartoitettu 
Varsinais-Suomessa sijaitsevien entisten kyläkoulujen, kunnantalo-
jen ja muiden maaseudun julkisten rakennusten yhteisöllistä uusio-
käyttöä. Monen muun toimen ohella 3. sektorin toimijoilta nimittäin 
toivotaan rakennetun kulttuurimaiseman ylläpitovastuuta, ja moni 
yhteisöllinen toimija on tähän toiveeseen tarttunutkin.

Selvityksessä käydään läpi yhdeksän entisen koulun sekä kolmen 
muun entisen julkisen tilan vaiheet. Esimerkkejä on pyritty hake-
maan tasapuolisesti ympäri maakuntaa ja toivon mukaan ne auttavat 
muita samantapaisten haasteiden kanssa painivia toimijoita: miten 
selvitä ylläpitokuluista, mistä tukea korjaamiseen ja miten monipuo-
listaa tilan käyttöä? Kunkin taloesimerkin jälkeen on kerätty koh-
teen keskeisimmät vinkit.

Kouluesimerkeistä neljä edustaa yleisintä koulusta kyläkeskukseksi 
-toimintatapaa, jossa kunta myy lakkautetun koulun kyläyhdistyk-
selle. Kahdessa tapauksessa koulun omistajaksi on päätynyt yhteisön 
perustama osakeyhtiö. Yhdessä tapauksessa omistajaksi on ryhtynyt 
urheiluseura. Mukaan otettiin myös kaksi eteen tullutta mielenkiin-
toista esimerkkiä, joissa toisessa kunta ei halua laittaa koulukiinteis-
töä myyntiin vaan vuokraa sen kyläyhteisölle. Toisessa tapauksessa 
kiinteistön omistaa yksityishenkilö, joka on vuokrannut osan tiloista 
yhdistykselle.

Rautatieaseman päätyminen kylätaloksi kertoo suomalaisen liiken-
nejärjestelmän muutoksesta eli autoilun ja maanteiden voittokulusta, 
jonka seurauksena ympäri Suomea jäi lukuisia tyhjiä asemarakennuk-
sia odottamaan uutta käyttöä. Selvityksessä esitellään jopa pelottava 
esimerkki siitä, miten suuria taloudellisia riskejä arvorakennuksesta 
huolehtiminen vaatii nopeasti vaihtuvissa olosuhteissa.

Varsinais-Suomi on perinteisesti pienten kuntien maakunta, mutta 
PARAS-hankkeen inspiroimana kuntakarttaa piirrettiin täällä suo-
rastaan ennätystahtia. Suomen suurin kuntaliitos syntyi vuonna 2009 
Salossa, jossa kymmenen kunnan liitos tuotti monia uusiokäyttötar-
peita entisille kunnantaloille. Yhdestä päätettiin tehdä osuuskunnan 
voimin koko kunnan olohuone.

 6  I  ESIPUHE



Myös seurakunnat ovat käyneet läpi muutoksia ja niille on 
kerääntynyt kiinteistöjä, joille on pitänyt keksiä uutta käyttöä tai 
hakea uusia omistajia. Muualla Euroopassa tulee vastaan jopa 
kirkkoja, joista on kehkeytynyt pubeja. Tässä selvityksessä 
esimerkiksi on päätynyt herätysliikkeen innoituksesta syntynyt 
rukoushuone, jolla oli vahva rooli myös perinteisemmässä 
seurakuntatoiminnassa - kunnes siitä tuli kylätalo.

Selvityksen keskeinen viesti on, että käyttö on vanhojen 
rakennusten parasta suojelua. Kiinteistön arvo säilyy paremmin ja 
toiminta kohottaa myös talon ja alueen, kunnankin, imagoa: 
ylipäätään toiminta synnyttää uutta toimintaa. Tukea korjaamiseen 
ja kehittämiseen on kyllä saatavissa.

Tämän selvityksen kirjoittamiseen ja julkaisuun on saatu tukea 
Suomen Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahastosta, 
Rakennustoimisto Ruolan nimikkorahastosta.

Turussa 13.12.2019

Tauno Linkoranta
Varsinais-Suomen kyläasiamies
Varsinais-Suomen Kylät ry
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MITÄ TAPAHTUU LAKKAUTETULLE 

KYLÄKOULULLE?

Suomen kansakoulu- ja myöhemmin peruskouluverkosto on sadan 
vuoden aikana muuttunut varsin radikaalisti. Etenkin maaseudulle 
syntyi 1920-luvulta lähtien tiheä kyläkoulujen verkko. Kansan si-
vistämisellä ja alueellisella tasa-arvoisuudella oli selkeä itseisarvo 
suomalaisen yhteiskunnan varhaisvuosina. Oppilaille oli osoitettava 
koulu, johon sai olla matkaa korkeintaan viisi kilometriä.

Kouluja rakennettiin 1920-luvulla 100-200 koulun vuosivauhtia, kes-
keisenä syynä oli vuoden 1921 oppivelvollisuuslaki. Sotien jälkeinen 
jälleenrakennuskausi ja suurten ikäluokkien syntyminen aiheuttivat 
seuraavan buumin ja vuosina 1945-1961 maalaiskunnissa rakennet-
tiin yli 3300 koulukiinteistöä. Tällöin myös modifioitiin monia van-
hoja kouluja, sillä laki ilmaisesta kouluateriasta edellytti keittoloiden 
rakentamista.

Kyläkouluja on kuitenkin lakkautettu alati kiihtyvään tahtiin 1950-lu-
vun lopulta lähtien. Elinkeino- ja asutusrakenteen muutokset sekä 
ikärakenteen muutokset ovat olleet keskeisiä lakkautusperusteita. 
Lähemmäksi nykyhetkeä tullessa lakkautuksia on kuitenkin perustel-
tu yhä useammin kuntatalouden säästötarpeilla. Vuosina 2004-2013 
pieniä kouluja lakkautettiin noin 900 kappaletta.

Mitä sitten tapahtuu koulukiinteistöille lakkauttamisen jälkeen? Ke-
nelle koulu päätyy, millaista käyttöä sinne syntyy ja millaisen paikan 
se saa kylän sosiaalisessa rakenteessa. Aihetta on tutkittu yllättävän 
vähän. 

Etenkin 1960- ja 70-luvuilla lakkautetut koulut päätyivät usein yk-
sityisomistukseen, isot tilat ja halpa energia olivat tuolloin valtteina. 
Satunnaisesti kiinteistöjä hankittiin myös yritystoiminnan harjoit-
tamista varten. 2000-luvulla varsinkin matkailutoiminta on löytänyt 
vanhat koulut.

Kylien yhteisöllinen toiminta järjestäytyi kylätoimintaliikkeeksi vasta 
pääsääntöisesti 1970-luvun lopulla ja 1980-luvulla, jolloin kyläyhdis-
tykset ja vastaavat 3. sektorin toimijat alkoivat olla myös potentiaali-
sia kiinteistöjen ostajia. Koulujen merkitys kyläläisten kokoontumis-
paikkana alkoi selkiytyä. Kyläkaupat ja pankit poistuivat kyliltä.

Koulujen lakkauttaminen on aina ollut kipeä prosessi, mutta pääsään-
töisesti kunnissa on tunnistettu ja tunnustettu kiinteistön merkitys 
kyläläisille. Koulu on saatettu myydä kyläläisille hyvinkin edullisesti. 
Yleensä ostajana on kyläyhdistys, mutta kuten kirjan esimerkit osoit-
tavat, myös urheiluseura ja kyläläisten muodostama osakeyhtiö ovat 
päätyneet omistajiksi.

Kunnissa on yleensä ollut varsin realistinen näkemys koulusta mah-
dollisesti saatavasta myyntituotosta, ja ylläpitokulut ovatkin ne, jois-
ta ennen muuta halutaan eroon. Kunta on saattanut vuosikausia olla 
kiinteistön omistaja koulun lakkauttamisen jälkeen ja tarjota tilat 
yhteisölliseen toimintaan, kunnes on tullut tarve etsiä säästöjä.
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Ylläpitokuluihin törmää ensimmäisenä myös uusi kiinteistön omis-
taja. Sähkö- tai öljylaskut ovat vanhassa tilavassa rakennuksessa 
melkoiset ja useimmiten kunnan viime vuodet omistajana ovat mer-
kinneet myös kiinteistöhuollosta tinkimistä. Erilaiset kunnostustoi-
met ja energiaremontit ovat yleensä uuden omistajan ensitoimia. 
Monessa kohteessa edullinen ensitoimi energiankulutuksen vähen-
tämiseksi on ollut ilmalämpöpumpun hankkiminen.

Ylläpitokustannusten kattamista auttavat vuokratulot. Perinteistä 
vuokraustoimintaa on tilojen vuokraaminen juhla- ja kokouskäyt-
töön. Keittiötilat ovatkin kiinteistön käytön kannalta usein olennaisia 
ja niitä on myös nimenomaan hankkeilla laitettu hygienia-asetusten 
vaatimaan kuosiin. Kokouskäyttöä on edistetty usein av-tekniikan 
hankinnoilla. 

Ylläpitoon tuo vakautta, jos koulussa on entisiä opettajien asuntoja, 
joissa on vakituinen vuokralainen. Vuokralainen voi olla myös yri-
tys, joka vuokraa varastotilaa. Vakituista, joskin pientä, vuokratuloa 
voi tulla myös kansalaisopistotoiminnan kautta ja tällöin käyttö kes-
kittyy yleensä liikuntasaliin tai käsityöluokkaan. Moni koulu tarjoaa 
myös mahdollisuuksia lähiliikuntaan: urheilukenttä ja kaukalo löytvät 
usein pihapiiristä. 

Rakennuksen fyysiset tilat määrittävät pitkälti uusia käyttömahdol-
lisuuksia. Rakennuksen sijainnillakin on merkitystä. Yhteisöllisen toi-
minnan kannalta on tärkeää, että koulu sijaitsee keskellä kylää ja että 
katon alla on sijaa monenlaisille toimijoille ja toiminnalle. Talojen 
merkitys paikallisen turvallisuuden edistämisessäkin on jo havaittu. 
Lyhyiden välimatkojen Varsinais-Suomessa taloista ei vielä ole keh-
keytynyt monipalvelupisteitä, kuten harvaan asutulla maaseudulla. 

Toisaalta juhla- ja kokouskäytössä kaupungin läheiseltä maaseudulta 
löytyvä arvorakennus ja maaseudun rauha ja eksotiikka ovat melkoi-
sia valttikortteja, kun havitellaan ulkopuolisia vuokralaisia. Menesty-
neimpien juhlatilojen takana on aktiivinen markkinointi ja talon pal-
velujen hinnoittelu ja tuotteistus. Kylätalo voi myös profiloitua tietyn 
urheilulajin tai elämänkatsomuksen keskukseksi.

Kiinteistöjen ja yhteisöjen säilymisen elinehto on sopeutuminen muu-
tokseen. Vanhat kyläkoulut kylätaloina muodostavat maaseudulla 
huomionarvoisen kiinteistömassan, jonka potentiaalia tulisi hyödyn-
tää entistäkin paremmin erilaisilla paikallisilla sektorirajat ylittävillä 
kumppanuuksilla. Sama pätee toki edelleen toiminnassa oleviin ky-
läkouluihin.
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KEISTIÖN KOULU
Iniön Keistiön koulu (1927-1967)

Iniössä on tuhatkunta saarta ja luotoa, joista vakituista asutusta ny-
kyään on reilussa kymmenessä. Kun Iniöstä vuoden 2009 alussa tuli 
osa Länsi-Turunmaan kuntaa (1.1.2012 Paraista), oli asukkaita noin 
250. 1900-luvun alussa väkiluku oli kuitenkin yli kolminkertainen eli 
noin 800. Kansakoulujen perustaminen oli ajan henki ja Iniöön ra-
kennettiin ensimmäinen koulu vuonna 1896 pääsaarelle Norrby´hyn.

Lapsiperheitä oli myös pääsaarta harvemmin asutulla Keistiön saa-
rella, ja kun yleinen oppivelvollisuuslaki vuonna 1921 astui voimaan, 
alkoi keistiöläisiä mietityttää lasten vaarallinen koulumatka veden ja 
jään ylitse Norrbyn kouluun. Vuonna 1925 oltiin jo siinä pisteessä, 
että Keistiössä oli oma koulu ja siinä 18 oppilasta. Ensimmäisenä 
koulutilana palveli Lars Oskar Fagerlundin Sali.

Vuodesta 1927 lähtien koulua ryhdyttiin kuitenkin käymään koulura-
kennukseksi rakennetussa Keistiön koulussa. Koulu perustettiin kylä-
läisten lahjoittamalle yhteismaalle ja alkuperäiseltä väritykseltään se 
oli punainen, vaikka jossakin vaiheessa väriksi vaihtui pirteä keltainen.

Keistiön koulupiiriin kuuluivat oman kylän väen lisäksi lapset kylistä: 
Lammholm, Leham, Lempmo, Salmis ja Ytterstö. Käytännössä tämä 
tarkoitti sitä, että muualta tulleet lapset majoittuivat kouluviikkojen 
aikana keistiöläisissä perheissä. 

Koulunkäynnillä oli siis enemmänkin sosiaalisia ulottuvuuksia kuin 
mantereen puolella aina oivalletaan.

Saariston koulunkäynnin omaperäisyyksiä oli myös se, että koulul-
la aloitettiin kouluruokailu jo vuonna 1932, kun valtaosa kouluista 
Suomessa siirtyi siihen vasta 1940-luvulla. Suomi oli toki edelläkä-
vijä tässä lapsiin kohdennetussa satsauksessa kansainvälisesti tuolla 
1940-luvun ratkaisullaankin.

Koulun oppilaiden muistikuviin piirtyi selkeästi myös vuosi 1952, kun 
Iniö yhdistettiin valtakunnalliseen sähköverkkoon ja sähköt kytkey-
tyivät päälle kesken koulun joulujuhlan. Päivää onkin luonnehdittu 
todelliseksi valon juhlaksi!

Valoisat ajat olivat kuitenkin muuten hiipumassa. Maaseutu alkoi 
tyhjentyä mantereella ja sama ilmiö näkyi myös saaristossa. Sota oli 
jo verottanut väkeä ja Iniön suunnasta syntyi muuttoliikettä etenkin 
Ruotsiin. Tämä merkitsi Keistiön koulun kannalta sitä, että kun par-
haimmillaan koulussa oli oppilaita 28, oli heitä 1960-luvulla aina vain 
vähemmän. Kun Keistiön koulu lopulta vuonna 1967 lakkautettiin, 
oli viimeisessä koulukuvassa enää kuusi oppilasta. Koulutarvikkeet 
vietiin Norrbyn kouluun.
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Koulu oli merkittävä yhteinen tila kyläläisille niin kulttuurisesti kuin 
sosiaalisestikin, ja jo silloin kun se palveli opetustoimintaa, käyttivät 
kyläläiset koulun salia hää- ja juhlatilana. Koulu on toiminut tässä 
tarkoituksessa lakkautuksen jälkeenkin ja esimerkiksi Keistiö-päivä 
kokoaa yhä edelleen koululle juhannuksen jälkeisenä lauantaina ky-
läläisiä ja kesäasukkaita.

Koululla oli toki muutakin käyttöä lakkautuksen jälkeen. SPR:n Iniön 
jaosto ylläpiti koululla vuosina 1968-1972 niin sanottua talvikotitoi-
mintaa eli vanhukset, jotka asuivat kelirikon eristämillä saarilla, saat-
toivat asua turvassa Keistiössä pahimman ajan yli. Talvikotivaiheen 
jälkeen koulun opettajan asunto oli vuokralla vuosina 1974-1983.

Koulun ja asunnon hyödyntäminen jatkui myös sen jälkeen kun talo 
vuonna 1983 oli siirtynyt juuriperustetun Keistiön kyläyhdistyksen 
hallintaan. Ensin vuosina 1983-1986 se toimi loma-asuntona ja sit-
ten vuosina 1986-1996 tiloissa oli oli vuokralaisena lapsiperhe, joka 
piti tiloissa myös keramiikkaverstasta. Tämän jälkeen koulussa ei ole 
enää ollut vakituisia asukkaita vaan satunnaisia tilapäisiä yöpymisiä 
esimerkiksi leirien tai retkien yhteydessä.

Uusi tilanne vaati uusia talonkäyttöideoita. Vuonna 1998 koulun ylä-
kertaan perustettiin koulumuseo, johon tuli nähtäville menneiden 
aikojen opetusvälineitä, kirjoja, tilastotietoa kouluajoilta ja vanhoja 
valokuvia koulun historiasta. Norrbyn kouluun aikoinaan lakkautuk-
sen yhteydessä rahdattuja koulutarvikkeita saatiin Keistiön museon 
tarpeisiin takaisin alkuperäisten seinien suojiin. Museo sai myös lah-
joituksia ja maakuntamuseosta tuli asiantuntija laittamaan esineet 
näyttelykuntoon. Alakerran luokkahuone pyhitettiin kyläyhdistyksen 
omaan toimintaan.

Kylä teki talkoilla 1990-luvun alussa myös tievalaistuksen eli 
kylänraitin varrelle ilmaantui nelisenkymmentä lamppua. Viihtyisyy-
dellä on kumminkin hintansa ja energia-asiat alkoivat mietityttää, 
sillä kyläyhdistyksen ylläpitämä tievalaistus ja vanha koulurakennus 
muodostivat vuositasolla reilun 3500 euron menoerän. Ratkaisuksi 
keksittiin kylänraitin vanhojen lamppujen vaihtaminen uudempiin 
LED-valaisimiin ja sähkön tuottaminen omalla tuulimyllyllä.

Käytännössä projekti vietiin läpi vuosina 2013-2014. Paraisten kau-
punki myönsi uusiin lamppuihin 18 000 euroa ja tuulimylly hankittiin 
Itsevalaistu saari -Leader-hankkeena, jonka kustannukset olivat noin 
24 000 euroa, sisältäen noin 3000 euron talkootyöosuuden. Noin 
18-metrinen 3,5 kW tuulimylly nostettiin pystyyn käsivoimin syys-
kuussa 2014. Siipien halkaisija on noin neljä metriä ja ne pyörivät 
45 metriä merenpinnan yläpuolella.

Tuulimylly tuottaa nyt valaistuksen kylälle ja mahdollinen ylijää-
mä hyödynnetään vanhan koulun lämmityksessä. LEDien ansiosta 
valaistuksen sähkönkulutus putosi välittömästi noin neljäsosaan 
entisestä.

Koulua käyttävät nykyään pääasiassa kyläläiset itse kokouksiinsa ja 
tapahtumiinsa. Kesäasukkaat vuokraavat tilaa joskus ja koulumuseo 
ja koulu ovat joskus turistibussin kohteina. Omatoimimatkailijoille-
kin kylä on antoisa paikka, sillä kyläyhdistys on pystyttänyt teiden 
varsille 14 infotaulua, joissa on kylän tarinoita ja sukujen historiaa. 
Kotiseutuharrastus on kylällä voimissaan.
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Suuria tulevaisuuden suunnitelmia kyläläisillä ei koulun suhteen ole. Omat rajoituksensa asettaa jo kylän asukasmäärä, joka on hieman yli 30 
henkeä. Rakennuksen vintissä olisi potentiaalia suurena avoimena tilana. Ison rakennuksen kunnossapidossa on tietysti jo sinänsä haastetta ja 
kyläläiset ovat vuosien varrella mm. maalanneet taloa (viimeksi vuonna 2017), tehneet kattoremonttia ja vaihtaneet ikkunat.

KEISTIÖN VANHAN KOULUN VINKIT:

• Kyläyhdistys on hyödyntänyt Leader-hankerahoitusta ja se on ollut edelläkävijä energia-asioissa.

• Ylläpitokulujen pitäminen pienenä on olennaista, sillä pienellä saarella ei voi laskea 
paljoa vuokratulojen ja ulkopuolisen käyttäjäkunnan varaan.

• Koululle rakennettu koulumuseo on hieno tapa hyödyntää talon tarinaa. 
Kylällä on muutenkin tuotu hyvin esille historiaa.
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NÄLKLOUKAN KYLÄKOTI
Pyhärannan Kaukan kansakoulu (1913-1970)

Pyhärannan ensimmäinen kunnan perustama kansakoulu nousi 
Rohdaisiin vuonna 1889. Kaukan kylällekin sellaista haviteltiin, mut-
ta vielä 1902 asia siirrettiin kuntakokouksessa tulevaisuuteen, käy-
tännössä vuoteen 1908. Koulu aloitti vuokratiloissa vuonna 1910, 
mutta koko ajan suunnitelmissa oli oma koulurakennus.

Ensimmäinen talopiirustus hyväksyttiin kouluhallituksessa vuonna 
1911, kyseessä oli koulun saunarakennus. Koulun perustuksia ryhdyt-
tiin rakentamaan 15.8.1912 ja vihkiäiskunnossa koulu oli 1.11.1913. 
Hirsirunkoisessa koulurakennuksessa oli kaksi luokkahuonetta, etei-
nen ja opettajan asunto. Koulun kokonaishinnaksi tuli 13 500 sillois-
ta markkaa. Vertailukohtana mainittakoon, että opettajan silloinen 
vuosipalkka oli 500 markkaa.

Kaukan kansakoulu toimi yksiopettajaisena vuoteen 1925. Sen 
jälkeen opettajia oli kaksi, joskin toinen opettaja oli vuorovuosina 
Reilassa aina vuoteen 1939 saakka. Talvisodan aikana vuoden 1940 
alussa koulu oli kiinni ja jatkosodan vuosina koulu oli kiinni ainakin 
yhden talven polttopuiden säästämisen vuoksi. Vuonna 1944 kou-
lun puutarhaan istutettiin kumminkin toistakymmentä omenapuuta 
ja parikymmentä marjapensasta. Koulukeittola perustettiin vuonna 
1942, käytännössä ruoka valmistettiin aluksi saunan padassa 
piharakennuksessa.

Koulun laajentamisesta puhuttiin ensimmäistä kertaa vuonna 1929, 
samoihin aikoihin kun koulu liitettiin sähköverkkoon. Kiistat, 
äänestykset ja valitukset sekä tietysti Suomea koskeneet vaikeat 
ajat aiheuttivat sen, että laajennuksen rakennuspiirustukset hy-
väksyttiin kouluhallituksessa lopulta vuonna 1953. Työt alkoivat 
lokakuussa 1953 ja lopputarkastus hoidettiin tasan vuoden päästä 
vuonna 1954. Koulun historiikin muisteluiden mukaan opettajakin 
tuli eräässä rakennusvaiheessa luokkaan ikkunan kautta.

1953 laajennuksessa kouluun saatiin kolmas luokkahuone ja sen 
lisäksi rakennettiin uusi 37 neliön keittola. Asuintiloja 
laajennus toi niin, että nyt koululla saattoi asua kaksi 
opettajaa ja keittäjä. Asuntojen koot ovat 88, 64 ja 34 neliötä. 

Alakertaan syntyi lisäksi 37 neliön kerhotila. Kaikkiaan 
rakennuksen lopullisiksi mitoiksi kertyi 30 x 13,5 metriä, mikä 
pitää sisällään lämmintä tilaa kolmessa kerroksessa yhteensä 665 
neliötä. Kylän kauneimmassa ja suurimmassa rakennuksessa oli 
myös keskuslämmitys ja sisävessat. Kokonaisuutena laajennus tuli 
maksamaan 11 000 000 markkaa silloista rahaa.
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Talon lämmitys oli melkoinen kustannuserä myös ja etenkin työnä 
iso, sillä taloa lämmitettiin haloilla, joita kului vuoden mittaan 70-
100 mottia. Jossakin vaiheessa lämmitysmuoto vaihtuikin öljyyn.

Kaukan koulun oppilasmäärä pysyi pitkään vakaana 50-60 oppilaan 
tienoilla. 1960-luvun alusta lähtien koululaisia alkoi kuitenkin olla 
yhä vähemmän ja lukumäärä laski radikaalisti pariin kymmeneen. 
Koulun lakkautus alkoi näyttää yhä todennäköisemmältä ja viimeise-
nä kouluvuotena vuonna 1970 oppilaita oli enää 12.

Koulu oli varsinaisen oppivelvollisuuden suorittamisen paikan ohella 
monenlaisten muiden toimintojen keskus. Opettajat saattoivat ve-
tää erilaisia kerhoja ja hoitivat vaikkapa puutarhapalsta oppilaiden 
kanssa. Nuorisoseura Välke kokoontui jo 1920-luvulla koululla ja sa-
moihin aikoihin alkoi myös jokavuotinen äitienpäiväjuhlien perinne, 
joka jatkui niin kauan kunnes koulu lakkautettiin. Lapset ja nuoret 
olivat päävastuullisia koululla järjestetystä ohjelmasta ja tarjoiluista. 

Koulun kentällä pelattiin lentopalloa 1950-luvulta lähtien ja suoma-
lainen yleinen jääkiekkobuumi merkitsi myös Kaukalla jääkiekkokau-
kalon kokoamista koululle 1960-luvulla. 

Kansalaisopiston piirit alkoivat kokoontua koululla vuonna 1967. En-
sin tehtiin veneitä ja vuonna 1972 saapui naisten käsityöpiiri.  Puutyöt 
ja muut käsityöt ovat jatkuneet oikeastaan katkoksetta aina nykypäi-
vään saakka. Koululla on parhaillaankin seitsemät kangaspuut. Mui-
takin kursseja on ollut: kuntoliikuntaa, ruoanlaittoa, perinneiltoja ja 
vaikka mitä.

Koulutoiminta päättyi vuoden 1970 keväällä. Kunnalla oli kummin-
kin vuokralaisia entisissä opettajan ja keittäjän asunnoissa. Uuden-
kaupungin autotehdas eli ensimmäistä kukoistuskauttaan ja osa löysi 
asunnon sopivan matkan päästä Pyhärannasta.

Luokkahuoneetkin saivat käyttöä. Tielaitos linjasi uusiksi Rohdai-
nen-Uusikaupunki -tietä ja se vuokrasi tiloja Kaukan koululta vuosina 
1974-77. Toisesta vanhan puolen luokkahuoneesta tuli toimisto ja 
toiseen tehtiin väliseinien avulla kolme majoitustilaa, joihin tuotiin 
armeijatyyliset kerrossängyt. Alakerran opettajan asunto oli ryhmä-
perhepäiväkodin käytössä vuosina 2002-2008.

Nälkloukkan kyläläisiä huolestutti yleinen palvelujen väheneminen. 
Niinpä vuonna 1980 päätettiin perustaa kyläyhdistys, ja perustavaan 
kokoukseen saapuikin satakunta innokasta kyläläistä.

Käytännössä kyläyhdistyksen alue koostuu kuudesta kylästä ja ko-
koavaksi yhdistyksen nimeksi valittiin kulmakunnasta vanhastaan 
käytetty Nälkloukka.

Moneen asiaan piti tarttua ja kompassiksi koottiin kyläsuunnitelma. 
Kauppoja ei pystytty pelastamaan, mutta tontteja kartoitettiin, tie-
valaistusta parannettiin, linja-autopysäkki hankittiin ja monenlaisia 
tapahtumia ja talkoita ryhdyttiin järjestämään. Vuonna 1989 syntyi 
talkoilla Yliskallion tanssilava ja vuonna 1996 kunta vuokrasi maal-
laan olevan Varvinrannan saunan kyläyhdistykselle. Vuonna 2013 
kunta lahjoitti saunan yhdistykselle ja tontti annettiin vuokralle. Ton-
tilla on kyläyhdistyksen rakentamana laituri ja pukukoppi.
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Koulun kohtalo oli koko ajan tapetilla. Kerran suljettua koulua ei 
anomuksista huolimatta avattu, mutta ennen pitkää eteen tuli mah-
dollisuus ostaa koulu. Kyläyhdistyksellä oli vuokraustoiminnan an-
siosta jonkin verran varoja ja Leader Ravakan Ulla Kallion innosta-
mana kyläyhdistys päätti melko tiukan keskustelun jälkeen lopulta 
vuonna 2010 ostaa vanhan koulurakennuksen. Hinnaksi sovittiin 
3000 euroa ja kyläyhdistys teki linjauksen, että koulun, nyt Nälklouk-
kan kyläkodin, tuli selviytyä omillaan.

Nälkloukkan kyläkoti ei ollut enää ihan parhaassa kuosissa kolmisen-
kymmentä vuotta koulun lakkautuksen jälkeen. Kunta oli muuttanut 
kaivon porakaivoksi vuonna 1977 ja sisäseinien eristyksiä oli paran-
nettu. Alakerran asuntoon asennettiin suihku ja uusi vessa vuonna 
2002 päiväkotikäytön vuoksi. Tiilinen vesikatto oli myös vaihdettu 
peltikatoksi ja kyläyhdistys oli avustanut ulkoseinien maalauksessa. 
Moni asia kaipasi silti kunnostusta ja lämmityskuluja oli pakko saada 
alas. Lisäksi kyläyhdistyksellä oli selkeä ohjeistus tehdä tilasta oma-
kustanteinen, jonka vuoksi tiloista piti tehdä houkuttelevia myös ul-
kopuolisille vuokralaisille.

Käytännössä hinnakkaat remontit päätettiin rahoittaa Ravakan 
myöntämän Leader-tuen turvin. Kolmella erillisellä hankkeella uu-
sittiin ensin vuonna 2011 lämmitysjärjestelmä maalämmöksi, sitten 
uudistettiin keittiö nykyaikaisten asetusten tasolle, kunnostettiin 
kahdesta luokasta juhlatilat ja hankittiin av-välineet kokouskäyt-
töön. Talon ulkoseinät maalattiin, samoin ulkorakennuksen seinät 
ja katto. Hulevesijärjestelmä tehtiin myös ja viemäröintiä korjattiin. 
Koulun kellarin saunatiloista viimeisteltiin lisäksi hieno SPA-osasto. 
Aivan olennaista on ollut myös kolmen vuokrahuoneiston saneeraus 
siinä samalla.

Hankkeiden kokonaiskustannukset ovat olleet noin 120 000 euroa, 
ja tukea niihin on saatu puolet. Summasta 30 % on katettu talkoilla, 
mutta toki omaa rahaa on kunnostuksiin mennyt melkoisesti. Tal-
kootunnit lasketaan tuhansissa. Merkittävää rahallista tukea hank-
keiden toteuttamiseen on saatu myös paikalliselta 
Laukolan säätiöltä.

Kunnostustoimet ovat lisänneet yhteisöllisyyttä ja kyläyhdistys on 
ollut siinä onnellisessa asemassa, että talkoohalukkuutta ja monen-
laisia taitoja on löytynyt omasta piiristä. Kyläkodin toiminnotkin on 
jaettu pienryhmien hoidettavaksi: on nimetty Kyläkodin vastaavat, 
talonmiesrinki, keittiökööri, leipurit, huvitoimikunta ja aina tarpeen 
vaatiessa muitakin taitajia.

Nälkloukkan kyläkoti on edelleen yksi kansalaisopiston eli Vak-
ka-Opiston kurssipaikoista. Vuonna 2018 tarjonta piti esimerkiksi si-
sällään puutyö-, kudonta-, ompelu-, viulunteko-, verhoilu-, jumppa-, 
kehruu-, himmeli-, ja huopatossukurssit. Kunnan tukemat ikäihmis-
ten toimintapäivät järjestetään myös talon tiloissa. Vakka-Opiston 
ohella vuokratuloja tulee kolmelta perheeltä, jotka vuokraavat kylä-
kodin kolmea juuri remontoitua asuntoa.

Hankkeiden tarkoituksena oli paitsi pienentää ylläpitokuluja myös 
kunnostaa ja varustaa kiinteistö monipuoliseksi virike-, juhla-, virkis-
täytymis- ja kulttuuritilaisuuksien pitopaikaksi sekä myös kyläläisten 
omaksi harrastus- ja kokoontumispaikaksi. Nyt tarjolla on kaksi juh-
lasalia (talviaikaan vain yksi) 70 + 40 hengelle, pieni kokoustila 
10-15 hengelle ja takkahuone 10-15 hengelle sekä keittiö 
noin 10 hengelle.
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NÄLKLOUKAN KOULUKODIN VINKIT:

• Vakituiset vuokralaiset ovat ylläpidon kulmakivi.

• Nälkloukan kyläkodin käyttöä suunniteltaessa on otettuhuomioon ulkopuolisten käyttäjien 
tarpeet mm. kokoustilojen suunnittelussa ja keittiön uudistamisessa.

• Ylläpitokuluja on saatu alas vaihtamalla energiamuodoksi uusiutuva maalämpö.

• Kunnostuksissa on hyödynnetty aktiivisesti Leader-tukea.

• Kiinteistön toiminnot on jaksamisen helpottamiseksi jaettu pienryhmien hoidettavaksi.
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LIVONSAAREN VANHA KOULU
Askaisten Livonsaaren koulu (1956-1972)

Askaisten Livonsaaren ensimmäinen koulu rakennettiin 1890-luvun 
puolivälissä. Aika teki kuitenkin tehtävänsä ja 1950-luvulla päätettiin 
tehdä uusi koulurakennus suunnilleen samoille sijoille. Rakennus val-
mistui vuonna 1956 arkkitehti K. Ruotian tyyppipiirustusten pohjal-
ta. Kiinteistö oli suunniteltu kaksiopettajaiseksi kansakouluksi.

Koulurakennus on rankorakenteinen ja tehty valetulle betonialustal-
le. Rakennuksen keskiosa on korkeampi kuin päädyt ja pihan puo-
lella siinä on pulpettikattoinen katos. Katto on muovitettua profiili-
peltiä.

Koulurakennuksen pihatasossa on kaksi luokkaa rakennuksen kes-
kiosassa, luoteispäädyssä puolestaan kaksi asuntoa ja kaakkoispää-
dyssä yksi. Alakerrassa oli koulun keittiö, kirjastohuone ja yhdistetty 
veisto- ja voimistelusali. Kiinteistön pinta-ala on noin 600 neliötä.

Koulurakennuksen edustalla on hiekkainen piha ja 1950-luvulla ra-
kennettu ulkorakennus. Talon toisella puolella on puutarha, jossa 
kasvaa omenapuita ja marjapensaita.

Koulutoiminta Livonsaaren koululla lakkasi 1970-luvun alussa oppi-
lasmäärän tipahtaessa. Tiloissa toimi sen jälkeen kirjasto, nuorisotila 
ja Mynämäen kansalaisopiston kursseja, kuten kudontapiiri.

Kiinteistön kohtalo puhutti jo Askaisten kunnan aikaan, esimerkiksi 
vuonna 2005 kyläläiset toimittivat kunnanvaltuustolle adressin, jossa 
vastustettiin suunnitelmia kiinteistön myynnistä.

Askaisten kuntaliitos Maskun kanssa vuonna 2009 johti nopeasti 
kirjaston ja muiden palvelujen lakkauttamiseen. Talon tulevaisuus 
pohditutti kylällä, myös siksi, että kilometrin säteellä oli kaksi suurta 
yhteisöllistä tilaa ja kylän paukkuja oli laitettu jo paljon perinteisen 
Livonsaaren seurantalon ylläpitoon, kehittämiseen ja kunnostukseen. 
Tämän vuoksi kyläyhdistys hylkäsi Maskun kunnan tarjouksen ostaa 
koulu eurolla. 

Muutama vuoden sisällä molemmille taloille löytyi kumminkin selkeä 
profiloitu käyttötapa; seurantalo oli kyläyhdistyksen keskipiste ja Li-
vonsaaren yhteisökylä Oy osti vanhan koulun omiin tarpeisiinsa.
Livonsaari oli tällä välin päätynyt Suomessa harvinaisella osakunta-
liitoksella osaksi Naantalia vuoden 2011 alusta ja uuden kuntaisän-
nän myyntihinta vanhalle koululle olikin jo 40 000 euroa.

Kylän toinen keskeinen toimija kyläyhdistyksen ohella on siis 
Livonsaaren yhteisökylä, joka perustettiin Livonsaarelle vuonna 
2005. Livonsaari onkin mielenkiintoinen kokonaisuus perinteistä 
varsinaissuomalaista kyläyhteisöä ja ekologista elämäntapaa 
korostavaa uuskyläläisyyttä.
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Kylässä asuu vakituisesti kylässä reilut kolmekymmentä aikuista, 
lapsia on reilu kymmenen. Eläimiä löytyy hevosista aaseihin ja lam-
paisiin, kissoista koiriin ja kanoihin.

 Yhteisökylä Oy omistaa maata noin 65 hehtaaria, ja tiluksilta löy-
tyy parikymmentä tonttia. Hankkimalla yhteisökylän osakkuuden 
eli maksamalla 13 500 euroa, pääsee vuokraamaan puolen hehtaa-
rin tontin ja rakentamaan oman talon. Yhteisökylässä asutaan myös 
vuokralaisina yhteisesti omistetuissa rakennuksissa, kuten Livonsaa-
ren vanhassa koulussa ja vanhassa maatilan päärakennuksessa.

Yhteisökylään nousseet rakennukset  ilmentävät kylän ekologista 
elämäntapaa. Perinteisten hirsitalojen lisäksi löytyy savirakentamis-
ta yhdistettynä olkeen, ruokoon tai puuhun. Useat taloudet elävät 
uusiutuvalla tuulen tai auringon tuottamalla energialla, eikä vesijoh-
toakaan ole jokaiseen taloon vedetty.

Asukkaat edustavat laajaa valikoimaa maaseutuammatteja eli yhtei-
söstä löytyy muun muassa luomuviljelijä, luomuleiväntekijä, hirsiveis-
täjä, satulaseppä, kuppari-kansanparantaja, kirjankustantamo sekä 
osuuskuntamuotoinen Livonsaaren osuuspuutarha, joka tuottaa ja 
välittää luomukasviksia. Osa asukkaista käy kylän ulkopuolella töissä 
tai tekee työnsä etänä.

Yhteisökylän omistama vanha koulu pitää kattonsa alla monenlaista 
toimintaa. Koulun neljä asuntoa ovat vuokralla asumiskäytössä. Sau-
na ja suihku ovat kylän yhteisessä käytössä, jumppasalissa pidetään 
kokouksia ja vietetään vapaa-aikaa muun muassa kangaspuiden
parissa. Alakerran tiloissa on yritystoimintaa; takavuosina siellä toimi 
leipomo, nyt ompelimo.

Koulua ja sen ympäristöä hyödynnetään lisäksi erilaisten ekohenkis-
ten kurssien pitopaikkana etenkin kesäaikaan.

Yhteisökylä on kunnostanut ja kehittänyt koulun tiloja jo monia 
vuosia. Öljylämmitys on vaihdettu pellettilämmitykseen ja muun 
muassa käyttövesiputket on uusittu, salaojitus on nyt kunnossa, ja 
jätevesijärjestelmä on päivitetty. Koululla on myös kuivakäymälät. 
Viimeisimpänä remonttina työn alla ovat olleet kellaritilojen kos-
teusongelmat. 

Korjaukset ovat kustantaneet melkoisesti, arvion mukaan lähemmäs 
100 000 euroa, mutta osa töistä on pystytty tekemään yhteisökylän 
asukkaiden omaan osaamiseen nojaten. Koulun ylläpitokulut ovat 
noin 14 000 euroa vuodessa ja kun mukaan lasketaan lainanlyhen-
nys, ovat kulut parinkymmenen tuhannen euron luokkaa. 
Osakeyhtiö kiinteistön omistajana joutuu myös maksamaan kiin-
teistöveron. Vuokratulojen kautta kiinteistön ylläpitokulut pysyvät 
kumminkin hallinnassa.
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NAANTALIN LIVONSAAREN VANHAN KOULUN VINKIT:

• Öljylämmityksen vaihtaminen pellettilämmitykseen on laskenut ylläpitokuluja.

• Saman katon alla voi ja kannattaa olla yhteisöllistä toimintaa ja –tiloja, vuokra-asuntoja ja yritystoimintaa.

• Livonsaaren kaksi yhteisöllistä tilaa profiloitiin erilaisille käyttäjäkunnille eli ne eivät kilpaile keskenään.

• Osakeyhtiö omistusmuotona on kaksipiippuinen yhdistysmuotoon verrattuna: toisaalta se 
mahdollistaa keskittymisen talouteen, toisaalta Oy joutui maksamaan kiinteistöstä 

korkeamman hinnan kuin yhdistys, samoin kiinteistöverohelpotusta on vaikeampi saada. 
Mahdollinen hankerahoitustuki on myös huomattavasti pienempi.
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TUOHIKOTO
Perniön Tuohitun koulu (1958-1976)

Perniön pitäjässä otettiin jo ensimmäisessä kuntakokouksessa 
vuonna 1868 esille kansakoulun perustaminen kirkonkylälle. Vuon-
na 1872 se sitten oli valmis avattavaksi. Sittemmin tahti kuitenkin 
hidastui, Perniö oli toki erityistapaus siinä mielessä, että kunnassa 
toimi myös neljä niin sanottua yksityistä tehtaan koulua ruukkikylien 
alueella. 1900-luvun alussa kuntakokous pani kuitenkin alulle viiden 
uuden kansakoulun käynnistämisen, yhtenä niistä Tuohitun koulu, 
jossa koulunkäynti alkoi vuonna 1912.

Sotien jälkeiset koululainsäädännön muutokset ja rakennusten 
vanheneminen alkoivat vaatia uudistuksia Perniön koulutoimelta. 
Vuonna 1949 valtuusto hyväksyi uuden koulupiirijaon ja koulura-
kennusohjelman. Koulupiirejä jaettiin ja yhdistettiin ja muun muassa 
Tuohitun koulun lisärakennus eli Tuohikodon kylätalona sittemmin 
tunnettu kiinteistö valmistui vuonna 1958 samaan pihapiiriin vanhan 
koulun kanssa.

Kirjastolaitos oli myös huomattava tekijä vauraassa Perniössä. Kun-
nassa oli kantakirjaston ohella parhaimmillaan 13 piirikirjastoa, jois-
ta suurin osa kyläkouluilla. Tuohitun koululla kirjasto aloitti vuonna 
1963. Tätä vaihetta ei kuitenkaan kauaa kestänyt, sillä pian Perniöön 
valmistui pääkirjasto ja kunnassa alkoi kiertää kirjastoauto.Sivukirjas-
tot ajettiin alas ja Tuohitun koulullekin jäi vain oppilaskirjasto 
vuodesta 1967 lähtien.

Koulujen oppilasmäärätkin vähenivät pikku hiljaa. Peruskouluun 
siirryttiin vuonna ja vuoden 1977 ohjesäännön mukaisesti Perniössä 
oli jatkossa seitsemän ala-asteen piiriä. Käytännössä tämä tarkoitti 
muun muassa sitä, että Tuohitun koulu lakkautettiin kiivaasta vastuk-
sesta huolimatta vuonna 1976. Oppilaat siirtyivät Mussaaren koululle 
noin 10 kilometrin päähän.

Kiinteistö jäi kumminkin edelleen kunnalle ja tilojen monikäyttöi-
syys sai jatkoa. Vuonna 1978 kouluun muutti posti, joka aiemmin 
oli toiminut postinhoitajan kotona. Koulun keskeistä asemaa kylällä 
hyödynnettiin myös niin, että tiloihin tuli myös lääkekaappi. Kansa-
laisopiston voimistelupiirit ja muu ohjattu liikuntatoiminta käynnis-
tyi koululla myös vuonna 1978 ja jatkui vuoteen 1990 saakka. 
Kansalaisopisto järjesti myös kieli- ja muita kursseja.

Tilojen hyödyntäminen jatkui, sillä aktivoitunut kylä otti asiakseen 
estää kyläkaupan häviämisen kylältä. Salon Seudun Osuuskauppa 
kyllä teki lopetuspäätöksen muutaman vuoden viivytystaistelun jäl-
keen, mutta jo samana vuonna 1982 kun kauppa lopetti, oli kou-
lulla uusi kyläkauppa. Kylätoimikunta oli omalla lehti-ilmoituksella 
aktiivisesti sopivaa kauppiasta etsimässä. Vesiosuuskuntakin syntyi 
ja Perniön ensimmäinen osayleiskaava, ja siinä ohessa Perniön en-
simmäinen kyläsuunnittelun opintopiiri.
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Kyläläiset olivat tottuneet taistelemaan asioidensa puolesta ja saa-
maan jotain aikaankin, joten ei liene ihme, että Tuohitun kylätoimi-
kunta perustettiin vuonna 1981 ollen Perniön ensimmäinen laatuaan. 
Toiminta ei toki ollut pelkkää taistelemista ja etujen puolustamista, 
vaan myös viihteellä, kuten erilaisilla juhlilla, oli merkittävä osa ja 
koulu oli monen toiminnan keskus. Kylä oli aktiivisesti mukana eri-
laisissa Perniön kyläprojekteissa, joita kehitteli muun muassa tuleva 
Suomen kylätoiminnan puheenjohtaja Eero Uusitalo.

1990-luvulle tultaessa oltiin jälleen uusien haasteiden edessä. Pos-
ti itsenäisenä yksikkönä lakkasi ja toiminta siirtyi kaupalle. Kylällä 
alettiin pohdiskella koulun hankkimista omaan omistukseen. Vuon-
na 1993 kylältä lähtikin ostotarjous Perniön kuntaan ja vuonna 1994 
koulu oli siirtynyt varta vasten perustetun Tuohitun Kansakoulu Oy:n 
omistukseen 135 000 markan hinnalla. Osake maksoi 500 markkaa 
ja kyläläiset ostivat niitä kilvan. Vesiosuuskunta hankki osakkeista 49 
%. Koulun nimeksi vakiintui Tuohikoto.

Koulun omistaminen ei kuitenkaan taannut tasaista kehitystä. Kylä-
kauppa lopetti toimintansa vuonna 1999 ja sitä ennen kyläläisten hel-
limä ajatus koululla sijaitsevasta päiväkodista kaatui. Koululla ehdit-
tiin kumminkin tehdä joitain muutoksia: toiseen luokkahuoneeseen 
tehtiin wc, pikkukeittiötä kunnostettiin ja lapsia varten tehtiin uusi 
uloskäynti.

Parinkymmenen vuoden tauoton uurastus alkoi takaiskujen jälkeen 
vaatia veronsa ja kylätoiminta hiljeni melko lailla. Koulun molemmat 
asunnot (opettajan 90 neliön ja keittäjä-talonmiehen 40 neliön) olivat 
– ja ovat edelleen - vuokralla, joten ylläpitokuluista selvittiin. Tiloihin 
saatiin myöhemmin vuokralaiseksi myös teollisuuskauppaa tekevä 
yritys, joka vuokrasi pienemmän huoneiston ja luokkahuoneen.

Kuluja syntyy isosta kiinteistöstä, jossa lämmitys hoituu öljyllä ja 
sähkölaskukin on kohtalainen. Nykyarvion mukaan vuosittaiset kus-
tannukset ovat noin 6000 euron luokkaa.

Kuntaliitos Salon kanssa aiheutti sen, että vuosittaisiin kiinteisiin 
kuluihin joudutaan laskemaan myös kiinteistövero, joka noin 2500 
euroa. Perniön kunnan aikaan Tuohikoto oli vapautettu verosta kun-
nan päätöksellä, sillä kyseessä on yhteisöllisessä käytössä oleva tila. 
Salossa taas tulkitaan tilannetta niin, että vero määräytyy omistajuu-
den kautta ja kiinteistön omistaja on Oy.

Kuntaliitoksen valmistauduttaessa eli käytännössä vuonna 2008 
Tuohitun kyläyhdistys joka tapauksessa aktivoitui uudelleen. Koulun 
mahdollisuudet nähtiin uudella tavalla, löytyi uusia toimijoita, ja uu-
sia ideoita. Vuonna 2010 tiloja kokeiltiin taidenäyttelyn merkeissä, 
ja ennen pitkää Leader Ykkösakselilta haettiin tukea pikkukeittiön 
kunnostukseen ja vessan uudistamiseen.  Keittiö onkin välineistöl-
tään nyt moderni ja palvelee kyläyhdistyksen ruoanvalmistustoimin-
taa. Kyläyhdistys tekee hilloja, mehuja, säilykkeitä, leipiä (mm. Tuo-
hittu-limppu), pullia, piirakoita ja kakkuja omiin tilaisuuksiin ja yhä 
useammin myös muihin tapahtumiin myytäväksi. Kyläyhdistys on 
suorastaan brändännyt itsensä lähituotteidensa kautta – ja liikunnan.

Keittiötoiminnan mahdollistamisen ohella Tuohitun koulusta on 
tullut ohjatun liikunnan tyyssija, jota se toki oli jo aiemminkin lak-
kautuksen jälkeisinä vuosina. Koulun liikuntasali on keskeinen tila 
ja yhdistys on hankkinut sinne monenlaisia uusia välineitä ja myös 
ohjaajia. Nyttemmin Leader-tuella on saatu myös ulos hyvätasoisia 
liikuntavälineitä.
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Tulevaisuuden haasteisiin kuuluvat ehdottomasti talon energiaratkaisut. Oljy- ja sähkölaskut eivät ole ainakaan pienenemään päin ja kylällä on 
pohdittu vaihtoehtoisia lämmöntuottomalleja, kuten aurinkopaneeleja. Rakennuskustannukset ovat kuitenkin melkoiset ja Oy hankehakijana 
on oikeutettu 
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TUOHITUN TUOHIKODON VINKIT:

• Koulun tilojen hyödyntämistä lakkauttamisen jälkeen on mietitty laajalla perspektiivillä niin 
kunnassa kuin kylälläkin. Yritystoiminta oli heti potentiaalinen tilojen käyttäjä.

• Talon yhteisöllisestä omistuksesta tehtiin osakepohjaista. Tämä sitoutti kyläläisiä, 
joskin yhtiömuoto on myös tuonut raskaamman verorasituksen ja tekee 

jossain määrin mutkikkaammaksi hanketukien hyödyntämisen

• Koulun keittiön kunnostus ja hyötykäyttö tuo lisää käyttöä myös koululle.

• Tuohikodosta on profiloitunut myös kylän liikunnallinen keskus
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LEINMÄEN KYLÄTALO
Laitilan Leinmäen koulu (1956-2003)

Leinmäen koulun historia vie vuoteen 1935, jolloin supistettu kou-
lunkäynti alkoi Leimäessä (kuten nimi tuolloin kirjoitettiin). Opis-
kelu käynnistyi vuokrahuoneissa ja Uuden-Mikolan tilan vanhassa 
rakennuksessa. Kun ruohot jo kasvoivat seinän läpi luokkaan, oli 
Laitilan kunnan lopulta rakennettava kokonaan uusi koulurakennus 
uudelle avarammalle tontille vuonna 1956. Leinmäen koulun piirsi 
kunnan silloinen rakennusmestari Reino Laiho.

Supistettu koulu päättyi uuden rakennuksen myötä, käytännössä 
opetusta alettiin antaa siis 36 viikkoa vuodessa. Kaksiopettajaiseksi 
Leinmäen koulu muuttui vuonna 1969. Enimmillään oppilasmäärä oli 
vuonna 1960, jolloin se oli 43.

Leinmäellä perustettiin koulun rakentamisen kanssa samoihin aikoi-
hin eli vuonna 1957 Leinmäen Nuorisoseura. 1970-luvulla Suomessa 
virinnyt kylätoiminta tavoitti pian myös Leinmäen kyläläiset, mutta 
uudet aatteet levisivät ensin Nuorisoseuran siipien suojissa, kun pe-
lättiin, että väkeä ei riitä kahteen yhdistykseen. Vuonna 1993 perus-
tettiin kumminkin kylätoimikunta, joka rekisteröitiin muun muassa 
kyläkouluasioiden eskaloitumisen vuoksi kyläyhdistykseksi 
vuonna 2003. 

Laitilan kaupunki lakkautti Leinmäen koulun 1.8.2003. 
Oppilasmäärä oli laskenut ja kaupungiksi muuttunut Laitila haki 
myös säästöjä. Alkuun kaupunki piti kiinteistön hallussaan, ja ky-
läläiset saattoivat käyttää koulua kokoontumispaikkanaan vanhaan 
malliin. Laitilan tiukka taloustilanne vaati kuitenkin toimenpiteitä ja 
syntyi päätös kaupungin kiinteistö- ja metsäomaisuuden realisoin-
nista. Koululla sinänsä ei suunniteltu rahastettavan, vaan olennai-
sempaa oli päästä eroon ylläpitokuluista. 

Niinpä kaupungin edustajat lähestyivät Leinmäen kyläyhdistyksen 
edustajia myyntitarjouksella. Leinmäen edustajat muistelivat edel-
lisen kyläkoulun hintapyynnön olleen kaupungin suunnalta 1000 
markkaa, joten yhdistys tarjosi indeksikorotukset huomioiden 200 
euroa Leinmäen vanhasta koulusta – ja kaupat lyötiin lukkoon. Kou-
lukiinteistö ja sen ympärillä oleva 1,9 hehtaarin tonttialue päätyivät 
kyläyhdistykselle 1.9.2007.

Kyläyhdistyksen edustajat olivat varsin hyvin selvillä, mitä kauppa 
piti sisällään. Edullisena hankittu kiinteistö vaati välittömiä huolto-
toimenpiteitä, joiden hoitaminen ei tulisi pikkurahalla hoitumaan. 
Korjauslistan kolmen kärki oli: lämmitysjärjestelmän muutos, katto-
jen uusiminen ja ulkoseinien maalaus.
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Talon toiminnan kannalta tarpeita oli myös keittiön kehittämiseen 
eli keittiökalusteisiin ja astioihin, kokouskäyttö vaati puolestaan 
av-laitteita ja kalustusta luokkatiloihin. Uutta jätevesijärjestelmää-
kin pohdittiin.

Alusta asti oli selvää, että kyläyhdistyksen omilla varoilla ei moiseen 
urakointiin ollut minkäänlaisia rahkeita. Niinpä Leinmäen kyläyhdis-
tys marssi paikallisen Leader-ryhmän eli Ravakan pakeille neuvotte-
lemaan Leader-hankkeen hakemista.

Leinmäen kylätalo –hanke niminen hanke käynnistyi 1.2.2008 kes-
täen 31.1.2011 asti. Tarkoituksena oli Leinmäen entisen koulukiin-
teistön kunnostaminen ja varustaminen kyläläisille monipuoliseksi 
harrastus- ja kokoontumispaikaksi ja yleiseksi kokous- ja juhlapai-
kaksi sekä leirikoulutoiminnan ja luonto- ja kulttuurimatkailun tar-
peisiin.

Hanke käynnistyi lämmitysjärjestelmästä eli vanha valurautakattila 
öljypolttimineen vietiin pois, samoin öljysäiliö. Uudesta lämmitysjär-
jestelmästä haluttiin ekologinen ja uusiutuvaa energiaa hyödyntävä 
ja valinnassa päädyttiin pellettilämmitykseen. Se ei välttämättä ollut 
edullisin, mutta se sopi parhaiten tiloihin ja oli huollon puolesta jär-
kevin. Polttimeksi valittiin laite, jolla saattoi pelletin ohella polttaa 
myös jäteviljaa. 10.12.2008 kylätalo lämpeni jo pelletillä.

Lämmitettävää pinta-alaa Leinmäen kylätalolla on 400 neliötä, josta 
puolet on asuntokäytössä ja toinen puolikas yleistä tilaa. Talvisin 
yleisen tilan lämpö lasketaan peruslämpöön ja tarpeen tullen se 
nostetaan sopivammaksi. Vanhaan öljylämmitykseen verrattuna 
kustannukset ovat laskeneet reilun kolmanneksen.

Lämmitysjärjestelmän uusiminen tehtiin talkoilla, luvanvaraisissa 
putki-, sähkö- ja asbestitöissä käytettiin toki ulkopuolisia ammat-
tilaisia. Talkoilla uusittiin vielä syksyllä 2008 ulkorakennuksen 
vesikattokin.

Koulun eli kylätalon varsin laaja katto uusittiin edelleen talkoilla 
vuoden 2009 aikana. Samoin talo liitettiin kunnalliseen vesihuol-
toon. Vesikourut laitettiin vuonna 2010 ja alkusyksyllä maalattiin 
niin kylätalo kuin ulkohuonekin uudelleen kartanonkeltaisella maa-
lilla. Työt pohjustettiin vanhan homeen poistolla ja uuden homee-
nestoaineen ruiskutuksella.

Pohjoiskulman vesisosuuskunnan kautta vesihuoltoon liittyminen 
merkitsi hankesuunnitelmaan muutosta – joka itse asiassa oli terve-
tullut. Jätevesijärjestelmä oli alun perin tarkoitus tehdä itse, mutta 
nyt varoja voitiin osoittaa esteettömyyden hoitamiseen. Vuoden
2011 aikana kylätalon kunnostushanke sisälsi inva-wc:n 
rakentamisen ja inva-nosturin asentamisen.

Hankkeen olennainen osa oli myös talon varustaminen erilaisiin 
kokous- ja juhlatilaisuuksiin. Perushankintoihin kuului 200 kpl kah-
viastiasto ja juomalasit sekä monenlaista pienkalustoa. Seuraavana 
vuonna kalustoa täydennettiin uusilla pöydillä ja tuoleilla. Lisäksi 
hankittiin uusia kaappeja ja hyllyjä, jotka jouduttiin haastavan 
tilan vuoksi teettämään paikalleen. Opettajan kateederi jouduttiin 
myös purkamaan. Kokouskäyttäjiä varten päätettiin hankkia kunnon 
av-laitteet: 42 tuuman taulutelevisio, videotykki, karaoke dvd-soitin, 
av-vahvistin ja kaiuttimet, Playstation ja mikrofoneja. 
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Edellisen hankkeen loppuraportti oli hädin tuskin tullut valmiiksi, 
kun Leinmäellä päätettiin käynnistää seuraava Leader-hanke kylä-
talon remontoimiseksi edelleen. Vuosina 2013-2014 toteutetussa 
hankkeessa jatkettiin edelleen talon tuotteistamista monipalvelu-
keskukseksi.

Kylätalon keittiö haluttiin nykyaikaiseksi pitokeittiöksi, eteinen luok-
kahuoneiden kanssa yhteensopivaksi ja keittäjän huoneesta haluttiin 
kyläyhdistyksen toimisto- ja varastotiloja. Samoin tarvittiin tarjoilu- 
ym. astioita ja uudet siivoustilat. Vuoden 2011 tapaninmyrskyn jäl-
kimainingeissa kylätalon haluttiin toimivan myös kriisikeskuksena.

Kylätalolle oli tarkoitus hankesuunnitelman mukaan hankkia 5 kw:n 
aggregaatti turvaamaan lähinnä talon lämmitys mahdollisten säh-
kökatkojen aikana. Kun aggregaatin osto tuli ajankohtaiseksi, tuli 
tietoon, että naapuripitäjässä on myytävänä 60 kw:n vähän käytetty 
aggregaatti.

Niin päädyttiinkin siihen, että suuremman aggregaatin oston myötä 
kylätalosta saadaan kriisikeskus ja kyläläisten turvapaikka isompi-
enkin turvallisuus- ja varautumishaasteiden tullessa. Aggregaatissa 
riittääkin nyt tehoa pitämään kylätalo lämpimänä, ja sähkö-, vesi - ja 
jäteasiat hoituvat sähkökatkosta huolimatta.

Vuonna 2014 Laitilan Leinmäen kylätalon kunnostustoimet palkittiin 
Satakunnan puolella onnistuneena Leader-hankkeena 
(rahoittaja Leader Ravakka on Satakunnan ELY:n alueella) ja 
Leinmäen kylä puolestaan sijoittui toiseksi Varsinais-Suomen 
vuoden kylä –kilpailussa.

Leinmäkeläiset ovat talon ja tapahtumien suuren suosion vuoksi 
raivanneet lisää parkkipaikkoja ja kenttääkin on laajennettu. Myös 
opettajien asuntoja on remontoitu nykyajan vaatimuksia vastaavik-
si. Ilmalämpöpumppujakin on hankittu. Viimeisimmässä hankkeessa 
vuosina 2017-2019 kunnostettiin saunatilat ja kellarikerrokseen teh-
tiin samalla kaksi pukuhuonetta ja wc.  Aivan upouusi takkahuonekin 
syntyi.

80 ja 60 neliön asunnot sekä kansalaisopiston piirit tuovat vuokril-
laan osan talon ylläpidon vaatimasta tuloista. Leinmäen kyläyhdistys 
on kuitenkin panostanut kattavaan varainhankinnan kirjoon. 
Jo pelkästään hankkeiden kustannusarviot ovat olleet yli 200 000 
euroa. Tukien ollessa – hankkeista riippuen – 75% tai 50 % jää 
yhdistykselle silti melkoinen omarahoitusosuus, vaikka osan voikin 
kattaa talkootyöllä.

Varainhankinnan keskeisimpiä välineitä ovat kymmenkunta vuot-
ta olleet erilaiset tapahtumat. Kahdeksan yhdeksän kertaa kesässä 
järjestettävät (teemalliset) kesätorit vetävät illan mittaan 200-300 
kävijää ja kaksipäiväinen rompetori saa molempina päivinä paikalle 
yhteensä n. 1500-2000 kävijää. Yllättävän tuottoisaksi ovat osoit-
tautuneet myös kyläyhdistyksen järjestämät romumetallikeräykset. 
Kun tähän lisätään talolla järjestettävät juhlat ja muut tapahtumat, 
on Leinmäen kylätalo piha-alueineen melkoinen tapahtumakeskus. 
Olennaista on, että kylätaloa käyttävät niin kyläläiset itse omiin toi-
mintoihin kuin myös ulkopuoliset.
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LAITILAN LEINMÄEN VINKIT:

• Ison kiinteistön ylläpitokuluja on saatu alas vaihtamalla lämmitysjärjestelmä 
pellettipohjaiseksi. Myös ilmalämpöpumppuja on hankittu.

• Kyläyhdistys on hyödyntänyt kunnostuksissa aktiivisesti Leader-tukia.

• Kylätaloa on varustettu ulkopuolisia käyttäjiä ajatellen: kokoustekniikka 
ja keittiö on kunnostettu tilavuokraajia ajatellen.

• Vakituiset vuokralaiset asunnoissa ja kansalaisopisto ovat tulovirran kivijalkoja.

• Leinmäen vanhaa koulua on varustettu myös turvallisuus- ja varautumismielessä. 

• Varainhankinta on aktiivista, ennakkoluulotonta ja koko koulun miljöötä hyödyntävää.
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RASTITUPA
Paimion Kevolan koulu (1928-1967)

Koulutoiminnan aloittaminen Paimion Kevolassa oli mutkikas 
prosessi. Kevolan tai tuolloin Ilttulaksi kutsutun kylän ensimmäisen 
koulun nimittäin rakennutti koulupiiri. Vuosina 1898-1912 se myös 
ylläpiti sitä, mikä aiheutti kunnan virkamiehille muun muassa sen 
hankaluuden, että Ilttulan koulupiirin asukkaiden veroäyri piti 
taksoittaa eri tavalla kuin muiden paimiolaisten.

Valituskierteen jälkeen Ilttulan koulu siirtyi lopulta kunnan huostaan. 
Vuonna 1922 koulupiiriin perustettiin alakoulu, kuten Paimion muis-
sakin koulupiireissä. Kuuden vuoden poikkeusjärjestelyjen jälkeen 
alakoululle rakennettiin uusi huoneisto, joka valmistui vuonna 1928. 
Koulupiirin nimi oli vuonna 1927 vaihtunut virallisesti Kevolaksi.

Alakoulurakennuksen ja uuden talousrakennuksen piirustukset laati 
rakennusmestari T.E. Haapala. Alakoulurakennus päätettiin 
rakentaa erillisenä rakennuksena ja sen tuli sisältää luokkahuone ja 
opettajan asunto. 

Lain edellyttämä kouluruokailumahdollisuus pakotti Kevolassa, 
kuten monessa muussakin paikassa, laajennustoimiin. Koulukeitto 
lämmitettiin poikien käsityöluokassa, joka oli samalla alakoulun 
luokkahuone. Siivoojallekin kaivattiin omaa asuntoa. Niinpä vuonna 
1947 koulun johtokunta ryhtyi suunnittelemaan rakennuksen laajen-
tamista. 

Länsipäässä olevaan opettajan asuntoon tuli kaksi huonetta lisää, 
itäpäähän tuli koulukeittola ja vinttikerrokseen keittäjän asunnoksi 
huone ja keittiö. Lisätilat valmistuivat vuoden 1950 lopulla, kustan-
nukset olivat noin 1,7 miljoonaa markkaa. Kiinteistön kokonaispin-
ta-alaksi tuli 335 neliötä.

Rakennusprojekteja jatkettiin edelleen. Vuonna 1953 valmistui 
tontille uusi sauna noin 500 000 markalla ja vesi- ja viemärijohdot 
koululle vedettiin vuonna 1956 kustannusten ollessa noin 1,15 mil-
joonaa markkaa. Paimio sijoitti samana vuonna vielä 50 000 mark-
kaa urheilukenttäalueen ostoon.

1950-luvun panostukset eivät kuitenkaan tehneet tyhjäksi sitä tosi-
asiaa, että oppilaat alkoivat Paimiostakin vähentyä. Kevolan koulu 
lakkautettiin vuonna 1967, kuten myös Hevonpään koulu. Sukselan 
koulu lakkautettiin vuonna 1969. Sivumennen mainittakoon, että 
kaikki päätyivät 2000-luvun alussa yhdistysten haltuun.

Kevolan koulu säilyi kuitenkin lakkautuksen jälkeen pitkään kunnan 
omistuksessa. Tilassa toimi sivukirjasto, jota hoiti taiteilija Voitto 
Bastman. Koulun tiloissa järjestettiin myös paljon liikunta- ja urhei-
lutapahtumia. 
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Pöytätennis oli yksi suosikkilajeista ja jumppaa oli tarjolla kerran vii-
kossa. Kudonta-asemakin koululta löytyi ja mattoja syntyi kovaan 
tahtiin.

2000-luvulle tultaessa Paimiossa oli kumminkin havahduttu kunnan 
omistamien kiinteistöjen suureen määrään ja ylläpitokustannuksiin. 
Vuonna 2002 syntyi päätös luopua vanhoista kyläkouluista. Käytän-
nössä kyse oli Kevolan, Huson, Hevonpään ja Sukselan kouluista.

Hintapyynnöt olivat lopulta kohtuullisia ja ensimmäisenä kaupunki 
teki vuonna 2003 sopimuksen Paimion Ladun ja Polun kanssa He-
vonpään koulun myynnistä. Hinnaksi sovittiin 10 000 euroa ja talo 
nimettiin uudelleen Helmiläksi. Seuraavana vuonna myös Kevolan 
koulu vaihtoi omistajaa. Paimion Rasti oli uusi omistaja ja hintala-
pussa luki 15 000 euroa.

Paimion Rasti oli alun perin oikeastaan Paimion Urheilijoiden alla 
1970-luvulla perustettu suunnistusjaosto. Vuoteen 1985 mennes-
sä lajin suosio oli (valtakunnallisestikin) kasvanut niin suureksi, 
että Paimiossa oli syytä perustaa suunnistuksen oma erikoisseura.
Paimion Rastin toimintaa leimasi heti alusta lähtien kilpailumenes-
tys sekä suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys, mikä yhdessä johtivat 
myös siihen, että varainhankinta toimi laajemmalla pohjalla kuin pel-
kät jäsenmaksut ja talkootempaukset.

1990-luvulla Paimion Rasti otti järjestääkseen muun muassa Jukolan 
ja Venlojen viestit sekä Fin5-suunnistusviikon ja nämä toivat varsin 
mittavat tulot seuralle. Lisäksi Rasti onnistui solmimaan sponsoriso-
pimuksia muidenkin kuin paimiolaisten yritysten kanssa. 2000-luvulle 
tultaessa Paimion Rasti oli sekä valtakunnan eturivin suunnistusseu-
roja että taloudellisesti vakaalla pohjalla.

Seurassa päätettiin tehdä uusia avauksia ja kehittää suunnistukses-
ta matkailutuote. Keskeiset elementit olivat valmiit harjoituspaketit, 
uudet laadukkaat kartat ja majoitus. Osana viimeksi mainittua seu-
ralle hankittiin myyntiin tullut Kevolan vanha koulu, josta ryhdyttiin 
kehittämään seuratoiminnan keskusta, Rastitupaa. Sekä suunnistus-
matkailun kehittämiseen että Rastituvan remontointiin haettiin tu-
kea Varsin Hyvä ry:n kautta eli silloista ALMA-rahaa, joka käytännös-
sä vastasi myöhempää Leader-tukea.

Rastituvan osalta vuoden 2004 lopussa alkanut ja vuoden 2006 alussa 
loppunut hanke piti sisällään pihapuiden kaatoa, koulun ulkomaala-
uksen ja ulkokuoren lahonneiden puuosien uusimisen, samoin räys-
täslautojen ja vioittuneiden kattotiilien uusimisen. Syöksytorvet ja 
vesikourut hankittiin ja uusittiin myös. Koulun sisällä korjailtiin luok-
katiloja ja yläkertaa sekä uusittiin keittiötä.

Pihasaunaa laajennettiin niin, että saunan ja suihkutilojen ohella sin-
ne syntyi tilava pukuhuone, jota voidaan käyttää myös palaveritilana. 
Tiloihin rakennettiin myös wc ja suunnistusmatkailijoita ilahduttavat 
pesukone ja kuivaushuone. Myös pihavarastorakennusta siivottiin ja 
maalattiin. Kustannusarvio oli noin 80 000 euroa.

Vuosina 2009-2011 Paimion Rasti rakensi vielä pihalle grillikatok-
sen sekä hankki koulun toimistoon tietokoneen ja tulostimen. Talon 
energiataloutta tehostettiin uudella ilmalämpöpumpulla. Koulun jal-
kapallokentälle hankittiin vielä uudet maalit.

Paimion Rastitupa profiloitui näin etenkin suunnistajien ja muiden 
liikunnallisten ihmisten ja leirikoululaisten leirikeskukseksi. Kahdes-
sa alakerran huoneessa on 9 ja 8 vuodetta ja yläkertaankin on mah-
dollista majoittaa patjamajoituksella vierailijoita. 
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Paimion Rastin ohella vakiokäyttäjiä on myös paikallinen kylätoimikunta. Kudonta-asematoiminta sen sijaan on loppunut. 2010-luvun ede-
tessä Paimion Rasti on joutunut pohtimaan Rastituvan tulevaisuutta. Leirikeskustoiminta on huippuvuosista jonkin verran hiipunut, sillä kilpa-
suunnistuksen sijaan painopiste on yleisesti asettautumassa kuntosuunnistuksen suuntaan. Seuran omat tarpeet kiinteistön suhteen keskittyvät 
eniten varastotiloihin, sillä suunnistusseuralla on paljon tarpeistoa. Ulkopintojen korjaukseen olisi varattava vähintään 20 000-25 000 euroa ja 
Paimio perii Rastilta myös kiinteistöveroa rakennuksesta. Kiinteistön ylläpitokustannukset ovat noin 7000 euroa vuodessa.

PAIMION RASTITUVAN VINKIT:

• Paimion Rastitupa profiloitiin selkeästi suunnistustoiminnan keskukseksi, mikä toi sille 
oman asiakaskunnan lajin harrastajista. Profiilia joudutaan kenties tarkistamaan, 

mutta ainakin takavuosina se helpotti kiinteistön markkinointia.

• Paimion Rastilla oli visio Rastituvan kokonaisuudesta, johon koulukiinteistön ohella 
kuuluivat pihapiirin muut rakennukset sekä urheilukenttä. 

Kaikkea on hyödynnetty toiminnassa.
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PAIMENENMÄKI
Yläneen Keihäskosken koulu (1909-1992)

Kansakoululaitos syntyi Yläneelle vasta vuonna 1891. Ensimmäise-
nä valmistui kansakoulurakennus Uudenkartanoon kylään Lystmet-
tään paikalle, jossa myöhemmin on toiminut kyläyhdistyksen 
ylläpitämä Himolan kesäteatteri.

Kauppaneuvos A.Ahlström halusi perustaa Tourulaan oman yksi-
tyisen koulun, vaikka sitä vastustettiin. Suomen senaatin luvalla ja 
raha-avustuksen turvin se kumminkin aloitti vuonna 1895.

Vuonna 1899 perustettiin Yläneelle kunnallinen kansakoulu, jolloin 
kunta alkoi vastata kaikkein kunnan kansakoulujen kustannuksista. 
Ensimmäisessä koulupiirijaossa vuonna 1899 piirejä oli neljä, yhtenä 
niistä Tourula-Keihäskoski.

Tourulan kartanon koulu loppui yhtiön toimena vuonna 1908, mutta 
muuten koulu jatkui samoissa tiloissa vielä vuoden, kun kunta joutui 
vuokraamaan tilat koulutoimea varten. Kunnan oma kouluraken-
nusprojekti Paimenenmäellä oli nimittäin vielä kesken. Upouusissa 
tiloissa ja sopivammin koulupiirin keskellä päästiin aloittamaan siis 
vuonna 1909.

Vuonna 1921 saatiin maahan oppivelvollisuuslaki, jolloin myös 
kirkon ylläpitämistä alakouluista tuli kunnallisia. Tourulan-Keihäs-
kosken koulupiirissä alakoulu toimi aluksi vaatimattomissa vuokrati-
loissa. Ensin harkittiin erillisen alakoulurakennuksen rakentamista.

Sotien jälkeen 1940- ja 1950-luvuilla Yläneellä korjattiin vanhoja 
koulurakennuksia ja uusiakin nousi maisemaan. Näin myös Keihäs-
kosken kansakoulua Paimenenmäellä laajennettiin, ja vuonna 1949 
valmistuivat ensi kerran tilat myös alakoululle. Tuleva kylätalo alkoi 
saada nykyisen ulkomuotonsa. Koulu oli myös kahden opettajan ja 
talonmies-keittäjä/siivooja –pariskunnan asuinpaikka. Vuonna 1954 
koulun tiloihin sijoittui myös opettajan hoitama piirikirjasto, kuten 
niin moneen muuhunkin kyläkouluun.

1950-luvun lopulla Yläneen kouluverkko oli laajimmillaan. Vuon-
na 1960 kunnan kansakouluissa oli yhteensä 432 oppilasta, joista 
Keihäskosken koulua kävi 39. Ikäluokat alkoivat kuitenkin pienen-
tyä 1960-luvun kuluessa ja nuoret aikuiset ryhtyivät muuttamaan 
pitäjästä kaupunkeihin laskien myös osaltaan syntyvyyttä. Valta-
kunnassa alkoi ensimmäinen pienten koulujen lakkautusten aalto, 
niin myös Yläneellä. Muun muassa pienviljelijäyhdistyksen nykyään 
ylläpitämä Heinijoen koulu suljettiin vuonna 1967.

                          51  I  PAIMENENMÄKI



1990-luvun alussa lama käynnisti uuden kouluverkkojen supista-
misaallon. Yläne etsi myös epätoivoisesti säästöjä ja lakkautti vuon-
na 1992 kolme kaksiopettajaista kyläkoulua; Keihäskosken, Kor-
keakosken ja Uudenkartanon koulut. Keihäskoskella oli viimeisenä 
lukuvuotena 13 oppilasta eivätkä muutkaan kyläkoulut olleet kovin 
paljoa suurempia. Koulujen lakkautukset sujuivat kaikkea muuta 
kuin kivuttomasti ainakin Pia Mattila-Longan kirjoittaman Yläneen 
historian mukaan. 

Koulurakennusten historia ei kuitenkaan päättynyt tähän. Maail-
mankuulu jazzmuusikko Edvard Vesala esimerkiksi osti Korkeakos-
ken koulun ja Keihäskosken koulu päätyi Tourulan ja Keihäskosken 
kyläläisten käyttöön.

Jo Keihäskosken koulun aikaan talo oli koulunpidon ohella aktiivi-
sesti kyläläisten käytössä erilaisissa juhlissa ja tapahtumissa. Näin 
oli luonnollista, että koulun lakkautusvuonna 1992 perustettu Touru-
lan-Keihäskosken kyläyhdistys vuokrasi kiinteistön Yläneen kunnalta 
kohtuullista vuokraa vastaan. . Vastineeksi kyläyhdistys lupautui pi-
tämään talosta huolta - käytännössä jopa parantamaan sitä. Se myös 
nimettiin uudelleen Paimenenmäeksi.

Jo 1900-luvun viimeisinä vuosina kyläyhdistys oli toteuttanut Kirkko-
polku-hankkeen, jossa kunnostettiin perinteikäs luontoreitti ja raken-
nettiin sen varrelle laavu, puusuoja ja kompostoiva puusee.

Kunnan kanssa tehty pitkäaikainen vuokrasopimus mahdollisti ky-
läyhdistykselle hankerahoituksen hakemisen myös Paimenenmäen 
kunnostuksiin. Varsin Hyvä ry:n kautta haettiin Leader-rahoituksen 
edeltäjää eli ALMA (alueellinen maaseutuohjelma) –rahoitusta

vuosille 2001-2004, jolloin noin 20 000 euron kustannuksin paran-
nettiin yläpohjan eristystä, uusittiin ikkunoita ja kunnostettiin ulko-
rakennusta. 

Samaan aikaan toteutettiin toistakin samansuuruista ALMA-han-
ketta, jossa pystytettiin koulun edustalle opasteita, rakennettiin py-
säköintialue, laadittiin ympäristönhoitosuunnitelma ja huolehdittiin 
jätevesien suodattamisesta. 

Vuonna 2008 alkoi olla selvää, että Yläne lakkaa olemasta itsenäinen 
kunta ja kuntaliitokseen Pöytyän kanssa alettiin valmistautua. Osa-
na tätä prosessia Keihäskosken-Tourulan kyläyhdistys päätti hyvässä 
yhteisymmärryksessä Yläneen kunnan kanssa tehdä kauppakirjat Pai-
menenmäestä. Kylälläkin hanke sai yksimielisen kannatuksen.

Kiinteistön hinnaksi sovittiin 1000 euroa ja kiitoksena yhteistyöstä 
kunta vielä viime töikseen uusi kiinteistön kattotiilet. Tourula-Kei-
häskoski valittiin myös Varsinais-Suomen vuoden kyläksi samaisena 
vuonna 2008, kun kisaa käytiin sopivasti Kylätalo – kylän yhteinen 
monitoimikeskus –teemalla.

Paimenenmäen ylläpitokustannukset osoittautuivat melkoisiksi eli 
öljyä kului noin 8000-10 000 litraa vuosittain ja sähkön kulutus oli 
luokkaa 14 000-16 000 kWh. Osaltaan tämä johti myös siihen, että 
kyläyhdistyksen toiminnasta kohtuuton osuus meni varainhankin-
taan. Niinpä yhdistys lähti taas Varsin Hyvä ry:n pakeille hankerahaa 
hakemaan. Nyt rahoitusmuoto oli muuttunut nimeltään jo 
Leaderiksi.

 52  I  PAIMENENMÄKI



                                            53  I  PAIMENENMÄKI



 54  I  PAIMENENMÄKI



Vuosien 2009-2011 aikana taloon asennettiin maalämpö ja valo-
kuitu. Tämä tarkoitti sitä, että vanha pannuhuone siivottiin uuden 
lämminvesivaraajan tieltä ja koulun pihapiiriin porattiin maalämpö-
kaivot. Ikävänä yllätyksenä tosin huomattiin, että lämpöpatterien 
kapasiteetti oli liian pieni eli ihan täyttä hyötyä maalämmöstä ei heti 
saatu. Valokuidun asennus sen sijaan onnistui avaimet käteen –
periaatteella sujuvasti. Hankkeiden kokonaiskustannukset olivat 
noin 44 000 euroa.

Lämmönjakoputkistoa ja patterit uusittiin vuosina 2016-2017 
Varsinais-Suomen jokivarsikumppaneilta (kuntaliitos aiheutti 
Leader-alueen vaihdon) haetulla Leader-rahalla. Kustannukset olivat 
noin 30 000 €. Käytännössä sähkönkulutus on Paimenenmäellä nyt 
noin 40 000 kWh, joka on paljon sekin, mutta talon lämmityskulut 
ovat nyt noin 6000-7000 € vuodessa, kun öljyyn turvautuen 
kustannus olisi noin 10 000 €.

Energia- ym. remonttien ohella kyläyhdistys on koko ajan ehostanut 
myös sisätiloja. Paimenenmäki onkin tällä hetkellä erinomaisessa 
kunnossa, tätä vaikutelmaa vahvistaa myös tuoreehko ulkopintojen 
maalaus. Entisessä koulussa järjestetään vuosittain erilaisia kursseja, 
kokouksia, juhlalounaita ja tapahtumia. Suurtaloustasoinen keittiö 
takaa yhteistyökuvioiden onnistumisen pitopalveluyrittäjien kanssa. 
Ja tietysti talo on oman yhdistyksen ja monen muunkin yhdistyksen 
keskeinen toimintatila.

Paimenenmäki on vuokrattavissa erilaisiin koulutus-, juhla- ja semi-
naaritilaisuuksiin, tilaa on noin 100 hengelle. Kyläyhdistys tarjoaa 
tuotteistettuja kokous-, ateria- ja kahvipalveluja erilaisille ryhmille ja 
taloa markkinoidaan aktiivisesti mm. netissä. Kylätalon käyttäjillä on 
tarvittaessa käytettävissä videotykki ja internetyhteys. 

Tilaisuuksien yhteydessä kävijöillä on mahdollisuus tutustua kyläläis-
ten keräämään Arabian vanhojen kahvikuppien ja juomakannujen 
kokoelmaan, historiaa kylällä harrastetaan muutenkin aktiivisesti 
perinnepiirissä.

Tourula-Keihäskosken kyläyhdistys toimii aktiivisesti myös talon 
ulkopuolella, osin hankkiakseen varoja kylätalon ylläpitoon. Maa-
laismarkkinat ja muut omat suositut tapahtumat sekä muun muassa 
talkoilu Okrassa ovat osa pitkäjänteistä toiminnan suunnittelua.
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PAIMENENMÄEN VINKIT:

• Kylätalon ylläpitokustannuksia on saatu alas vaihtamalla öljylämmitysjärjestelmä maalämpöön.

• Lämmitysmuodon vaihdossa ja muissakin kiinteistön kehittämis- ja 
kunnostustoimissa on hyödynnetty hankerahoituksia.

• Paimenenmäen asunnot ovat vuokrakäytössä, mikä takaa tietyn 
vakaan vuokratulon talon ylläpidon helpottamiseksi.

• Talon palvelut on hinnoiteltu ja tuotteistettu ulkopuolisia 
käyttäjiä ajatellen. Talon keittiö on uusittu ja yhdistys 

tekee yhteistyötä pitopalveluyrittäjien kanssa.

• Kyläyhdistyksen aktiivinen varainhankinta tukee talon ylläpitoa.
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HÄNTÄLÄN KYLÄKESKUS
Someron Häntälän vanha koulu (1930-1998)

Somerolla kansakoululaitos perustettiin erittäin poleemisen keskus-
telun jälkeen vuonna 1882. Kirkonkylässä sijaitseva koulu osoittau-
tui kuitenkin laajassa pitäjässä kulkemisen kannalta haasteelliseksi ja 
1890-luvun mittaan Somerolla esitettiin monien lähetystöjen voimin 
uusien koulujen perustamista myös kylille.

Vuonna 1897 Somerolla olikin jo kuusi kansakoulua, suurin osa 
toimi tosin alkuun vuokratiloissa. Yksi näistä oli Ali-Äijälällä vuokral-
la toiminut Häntälän koulu, joka tuoreen vuoden 1899 kansakoulu-
piirijaon perusteella otti oppilaansa Kerkolan, Syvänojan, Häntälän 
ja Talvisillan kylistä. Vuonna 1902 valmistui koulua varten oma 
rakennus.

Kun oppivelvollisuuslaki vuonna 1921 edellytti kunnilta koulupiiri-
jaon päivittämistä ja oppivelvollisuussuunnitelman toteuttamissuun-
nitelmaa, rakennettiin Somerolle 1920-luvun mittaan viisi yläkoulua 
ja viisi alakoulua sekä laajennettiin kahden yläkoulun rakennuksia. 
Häntälän osalta tämä merkitsi vuonna 1930 uutta alakoulua, tulevaa 
kylätaloa. Koulu oli kaksiopettajainen.

Suuret ikäluokat ja siirtoväestö (joita tuli Karjalasta Somerolle noin 
3000 ihmistä) vaikuttivat Somerollakin koulurakennusten määrään 
ja toimintaan. Vuonna 1951 kansakouluissa oli oppilaita 1544, mutta 

Sotien jälkeen 1940-ja 50-luvuilla rakennettiin kaksi kokonaan uutta 
koulua ja opettajien asuntoja muutettiin luokkahuoneiksi monessa-
kin koulussa. 

Sota-ajan pulavuodet eivät olleet kiinteistöjen huollon kulta-aikaa, 
joten monessa koulussa jouduttiin tekemään myös yleisremontte-
ja. Häntälän vuonna 1902 valmistunut yläkoulukoulukiinteistö oli 
mennyt niin huonoon kuntoon, että Someron päättäjät totesivat 
kestävämmäksi ratkaisuksi tehdä kokonaan uuden 480 neliön koulu-
rakennuksen vanhan tilalle. Se valmistui vuonna 1961.

Jos 1950-luku oli koulukiinteistöjen rakentamisen ja remontoimisen 
kautta, alkoi 1960-luvulla oppilasmäärien laskusta johtunut koulu-
jen lakkautus. Vuonna 1966-1971 Somerolla lopetettiin yhdeksän 
kansakoulua. Oppilasmäärän putoaminen oli toisaalta vastaansa-
nomaton argumentti, vuodesta 1960 vuoteen 1975 se oli pudonnut 
noin 1000 koululaisella. Peruskouluun siirtymisen aattona Somerolla 
oli 748 kansakoululaista.

Vuonna 1977 koulujen määrä hetkellisesti nousi Somerniemen lii-
tyttyä Someroon, mutta 1980- ja 1990-luvuilla kouluja lakkautettiin 
neljä lisää. Oppilasmäärien lasku oli edelleen syynä ja osana tätä 
muutosta Häntälän alakoulu jäi pois käytöstä vuonna 1998.
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Opetus keskitettiin uudempaan kiinteistöön pihan toisella puolella.

Someron Häntälän vanha koulu on siinä mielessä poikkeuksellinen 
tapaus tämän teoksen esimerkeistä, että koulu ei lakkautuksen 
jälkeen siirtynyt virallisesti kyläyhdistyksen haltuun.

Kaupungissa todettiin, että mikäli Somero haluaisi luopua koulukiin-
teistöstä, se jouduttaisiin laittamaan avoimille markkinoille myyn-
tiin. Kyläyhdistys sai näin vuokrata koulun nimellisellä vuokralla ja lu-
pauksella, että koulu ei tule koskaan myyntiin. Vastineeksi Someron 
kaupunki odotti kyläläisten huolehtivan koulukiinteistöstä. Vaatimus 
ei ollut kohtuuton tilasta, joka kyläläisille oli ollut jo pitkään tärkeä.

Osaltaan herrasmiessopimuksen taustalla lienee se, että Häntälän 
notkojen matkailupotentiaali oli jo tunnistettu. Toisaalta Häntälässä 
oli toimittu järjestyneesti jo 1980-luvulta lähtien eli toimija oli 
tunnettu ja tunnustettu. Virallisesti Häntälän kylätoiminta kulkee 
Lounais-Someron kyläyhdistyksen nimellä.

Häntälä on sittemmin saanut tunnustusta aktiivisuudestaan, sillä kylä 
valittiin Varsinais-Suomen vuoden kyläksi vuonna 2009 ja valtakun-
nalliseksi vuoden kaupunginosaksi vuonna 2011.

Kyläyhdistys on hoitanut Someron kaupungin kanssa tehdyn sopi-
muksen pohjalta notkoalueen opastuksia ja koululla on myös notko-
jen infopiste. Notkomatkailijan arkea helpottaa koulun parkkipaikka, 
nuorten hoitama kesäkioski ja talosta löytyvät wc:t. Kyläyhdistys on 
järjestänyt notkolla myös monenlaisia tapahtumia, kuten Notko soi. 
Kävele Pariisiin –liikuntatapahtuma on myös tunnettu Häntälän ta-
pahtuma.

Koulun osalta remontit olivat heti vuokra-ajan alkuvaiheen toimia. 
Leader-rahaa haettiin Varsinais-Suomen jokivarsikumppaneilta ja 
näin saatiin sisävessojen ohella nykyaikaisempia välineitä keittiöön, 
pöytiä sekä tiiviimmät ikkunat. Ulkokalusteita hankittiin myös sekä 
notkokyltit. 

Remontit muuttivat koulun ulkoasua sen verran, että pieni satula-
kattoinen eteiskuisti menetti toisen sisäänkäyntinsä vessan vuoksi. 
Muuten talon perusrakenne on säilynyt samana eli rakennuksen mo-
lemmissa päädyissä on luokkahuoneet ja välissä on keittiö ja kaksi 
eteistä.

Kaupungin avustuksella koululle on saatu luiskat ja uusitut raput. Va-
lotolpat tulivat myös kaupungin kautta, samoin jääkiekkokaukalo ja 
leikkivälineet.

17 x 12 metrisessä eli noin 200 neliöisessä rakennuksessa järjestetään 
kokouksia, juhlia ja tapahtumia. Tilaa on 60 vieraalle ja kyläyhdistys 
on yhdessä Marttojen kanssa hankkinut vuokrattavia astioita. Kylä-
yhdistyksen omiin tapahtumiin kuuluu suosittu syyslounas, muuten 
tarjottavista erilaisissa tilaisuuksissa vastaavat pääasiassa pitopalve-
luyrittäjät. Koulun seinille on ripustettu entisten opettajien tekemää 
taidetta.

Energiataloudellisesti Häntälän koulu voisi olla tehokkaampikin, sillä 
lämmönlähteenä on suora sähkö. Vuonna 2015 kyläyhdistys 
hankki tilaan kuitenkin lämpöpumput, joiden avulla sähkölaskua on 
saatu hiukan pienennettyä.
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HÄNTÄLÄN VANHAN KOULUN VINKIT:

• Koulun kehittämisessä on oleellisessa osassa ollut yhteistyö kaupungin kanssa.

• Kylällä on hyödynnetty koulun sijaintia valtakunnallisesti tunnetun luontomatkailukohteen 
läheisyydessä. Kyläyhdistys tuottaa matkailupalveluita ja työllistää nuoria.
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DHARMAKESKUS
Alastaron Ylhäisten koulu (1928-1967)

Alastarolla perustettiin Lauroisten koulu vuonna 1898. Kyseinen 
koulupiiri kasvoi kumminkin ajan mittaan sen verran suureksi, yli 100 
oppilaan alueeksi, että kunnassa päätettiin tehdä toinen koulu 
Niinijoen varrelle Ylhäisiin. Se valmistui vuonna 1928, ja perimätie-
don ja legendojen mukaan rakennus olisi alun perin peräisin 
1800-luvun lopulta ja siirretty sittemmin Alastarolle. Toisen tiedon 
mukaan rakennus oli saapunut kylälle Loimaan Haaralta, toisen 
tiedon mukaan Metsämaalta. 

Tietoa ei kirjoitusvaiheessa onnistuttu tarkistamaan, mutta ainakaan 
Loimaan tai Alastaron pitäjähistoriat eivät tapausta tunne. Raken-
nusten siirtämisestä seudulla on kyllä kokemusta ennestään, sillä 
Alastaron kirkko toimi ennen siirtämistään vuonna 1841 Loimaan 
kirkkona melkein 90 vuotta. Ylhäisten koulun tyyliseikat viittaavat 
kyllä myöhäisempään rakennusajankohtaan.

Ylhäisten koulu lakkautettiin vuonna 1967, kun oppilaiden määrä 
laski liian pieneksi. Alastaron kouluverkko supistui 1960-luvulla 
ylipäätään radikaalisti, sillä vuonna 1964 kouluja oli pistetty kiinni 
jo kolme kappaletta ja samana vuonna Ylhäisten kanssa sulki ovensa 
kolme muuta koulua.

Ylhäisten kiinteistö ei päätynyt yksityiseen käyttöön, kuten moni 
1960-luvun lakkautettu koulu, vaan siellä käynnistyi varsin pian 

ompelimo. Tiloissa toimi myös silkkipaino ja hetken tilaa hyödynsivät 
myös katumaalausfirman työntekijät. Käytännössä koulu oli kummin-
kin tyhjillään pari vuotta 1970-luvun lopulla. Vuonna 1980 koulun osti 
150 000 markalla Helsingistä saviseudun rauhaan muuttanut Pekka 
Airaksinen.

Keväällä 2019 kuollut Pekka Airaksinen oli suomalaisen under-
ground-kulttuurin keskeisiä nimiä 1960-luvun lopulla. Etenkin hänen 
perustamansa Sperm-yhtyeen performansseilla oli taipumusta koe-
tella suuren yleisön sietokykyä. 1970-luvulla Airaksisen kiinnostus 
suuntautui Lontoon tiibetiläiskontaktien kautta joogaan – mikä ei 
sekään ollut kaikkien, etenkään kirkollisten piirien, mielestä sopivaa.

Joogakurssien järjestämisestä päästiin seuraavaan etappiin eli Ylhäis-
ten koulun ostamiseen vuonna 1980. Airaksisen talo Helsingissä paloi 
ja mies päätti muuttaa jonnekin sopivan matkan päähän pääkaupun-
kiseudulta. Ylhäisten koulu oli sopiva paikka niin meditaatiolle kuin 
elektronisen musiikin harrastamiselle – silläkin alalla Airaksinen 
kuului suomalaisiin pioneereihin.

Alastaron Ylhäisten koulusta tuli, paitsi Airaksisen majapaikka, myös 
Airaksisen perustaman Perinneyhdistys Muinaismieliset ry:n keskei-
nen toimintapiste ja buddhalainen meditaatio- ja joogakeskus, 
dharmakeskus. 
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Käytännössä yhdistys siis hallinnoi osaa talosta ja on siellä vuokra-
laisena.

Alastaron Dharmakeskus näyttäytyi ulkopuoliselle melko suljet-
tuna yhteisönä, mutta esimerkiksi 1990-luvulla talossa järjestet-
tiin avoimien ovien päiviä.  Kyseinen vuosikymmen oli muutenkin 
dharmakeskuksen huippukautta, sillä alueelle muutti viitisentoista 
aihepiiristä kiinnostunutta koulutettua ihmistä, pääasiassa pääkau-
punkiseudulta. He hankkivat vaatimattomia asuntoja lähiseudulta, 
tarvittiin vain sähköt ja netti. Muun muassa Alastaron nettisivut 
syntyivät näillä voimin, käytännössä osuuskunnan kautta. Ylhäisten 
koululla aktiivit järjestivät viikoittain harjoituksia, kursseja ja kult-
tuuritapahtumia.

Hiljaisemman ajanjakson jälkeen siirryttiin uuteen aikakauteen 
vuonna 2017, kun Ylhäisten vanhaan kouluun saatiin Leader-tukea 
Tiibetin taiteen keskuksen perustamista varten. Varsinais-Suo-
men jokivarsikumppanit rahoitti hankkeen, jolla Pekka Airaksisen 
1970-luvulta lähtien pääasiassa Nepalista hankkimat taulut ja 
esineet saatettiin suuren yleisön nähtäville. Maalauksia ja veistoksi 
on yhteensä noin 200.

Hankkeessa inventoitiin, luetteloitiin ja pantiin esille Airaksisen tai-
dekokoelma. Museojohtaja palkattiin ja näyttelyä pidettiin suurelle 
yleisölle avoimena kesällä viisi kertaa viikossa ja talvisinkin kolmesti 
viikossa. Työllisyysvaroin pystyttiin palkkaamaan myös osa-aikainen 
talonmies.

Toisella hankkeella puolestaan korjattiin museo-/taidekeskuksen 
käyttöön varattuja Perinneyhdistys Muinaismielisten noin 200 neliön 
tiloja. Seiniä ja ikkunoita maalattiin ja valaistus uusittiin.

Arvokas kokoelma suojattiin hälytysjärjestelmällä ja wc-tiloja sekä 
ulkona että sisällä kunnostettiin, ulko-wc on nyt ekologinen ja 
esteetön. Hankkeiden yhteenlasketut kustannusarviot olivat noin 
100 000 euroa.

Ensimmäisenä vuonna 2017 Tiibetin taiteen keskus ja museo veti 
noin 1000 ihmistä ja seuraavana vuonna kävijöitä oli jo 1500. Medi-
taatio ja jooga kiinnostavat entistä avarakatseisemmin hyvinvointia 
metsästäviä nykyihmisiä ja tiibetiläisen kulttuurin eksotiikka keskel-
lä loimaalaista saviseutua ja viljapeltoja vaan on jotain uutiskynnyk-
sen ylittävää. Toki taustalla oli myös tiivistä markkinointiyhteistyötä 
Loimaan kaupungin ja Visit Pyhäjärvi sekä Visit Turun kanssa.

Pääsylipputuloja rakennuksen ylläpitoon toki tarvitaankin, sillä 
vanha koulu on tiloiltaan melkoinen, noin 450 neliötä ja vuosittaiset 
ylläpitokulut ovat noin 5500-6000 €. Lämmitys tapahtuu pääasiassa 
öljyllä, joskin puutakin käytetään; käytettäisiin ehkä enemmänkin, 
mutta osa hormeista on pistetty aikoinaan umpeen. Osin lämmitys-
kustannuksia on saatu alas ilmalämpöpumpuilla. Talossa ei ole suih-
kutiloja, vaan rannassa on erillinen saunarakennus. Vuosien varrella 
taloon on tehty putkiremonttia ja katto on maalattu.

Pekka Airaksisen (1945-2019) perustamat retriittikeskukset 
Alastarolla ja Satakunnan Siikaisissa (samje-keskus) toimivat paitsi 
retriittipaikkoina myös hänen elämäntyönsä museoina.
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YLHÄISTEN DHARMAKESKUKSEN VINKIT:

• Kiinteistön omistaja voi olla yksityinen ihminen, mutta osan tilasta voi 
osoittaa yhteisölliseen toimintaan ja vuokrata sen yhdistykselle.

• Leader-tuella voi kehittää myös yhteisöllisen tilan sisältöä ja tarjontaa korjaamisen ohella.

• Vanha koulu sopii mitä erilaisempien kulttuuritoimintojen keskukseksi.
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NOUSIAISTEN VANHA ASEMA
Nousiaisten rautatieasema (1923-1974)

Suomalainen junamatkustaja sai vuosikymmeniä sitten tottua sii-
hen, että matkaa tehtiin tuntitolkulla ja että junat pysähtyivät mel-
kein joka seisakkeella. Nykyään näistä lukuisista asemista vain ani 
harva on enää matkustajien käytössä, kun junat pysähtyvät vain suu-
rimmissa taajamissa - mikäli henkilöliikennettä radalla ylipäätään on. 

Toisaalta asemat eivät esimerkiksi Varsinais-Suomessa ole silti juu-
rikaan tyhjillään, sillä varsin monessa on uusia asukkaita; niitä on 
päätynyt yksityiskodeiksi, niissä voi olla yritystoimintaa, kirpputoreja 
tai asema voi olla vaikkapa päiväkotikäytössä.

Juna-asema voi olla saanut uuden elämän myös yhdistyksen omis-
tuksessa, kuten Nousiaisten vanhan aseman tapauksessa. Nousiaisten 
Aliskulman kyläyhdistys on vaalinut Turku-Uusikaupunki -radan var-
ressa sijaitsevaa asemaa jo 1990-luvulta saakka ja asemasta on keh-
keytynyt paitsi kyläläisten kokoontumistila, myös kokous- ja juhlatila 
sekä paikallinen kulttuurikeskus. Vanha asema on nykyään moneen 
Nousiaisiin matkaavan itsetarkoitus, ei matkan välietappi.

Tarve juna-asemien uusiokäytölle juontaa juurensa 
1960- ja 70-luvuille, jolloin matkustajaliikenne väheni reippaasti 
linja-auto- ja yksityisautoliikenteen sekä uusien valtateiden myötä. 

Turun seudulla Tampereen suuntaan hiljenivät Loimaata lukuun otta-
matta kaikki muut asemat, ja Helsinkiin matkatessa pysähdyspaikko-
ja ovat nykyään vain Kupittaa ja Salo.

Turku-Uusikaupunki -radan henkilöliikennettä söivät 1960-luvun 
taitteessa kohennettu 8-tie eli ”Raumantie” ja kokonaan uuden lin-
jauksen Kustavintie. Niinpä vuonna 1991 lopulla oltiin tilanteessa, 
jossa henkilöliikenne Turku-Uusikaupunki -radalta lakkasi kokonaan, 
vuoroja oli jo sitä ennen vähennetty pidemmän aikaa. Miehittämät-
tömäksi asema muuttui vuonna 1969 ja seisakkeeksi vuonna 1974.

Nousiaisten asemarakennus on valmistunut jo vuonna 1923. Jarl Un-
gernin signeeraamat piirustukset ovat edelleen aseman sisätiloissa ja 
niissä kerrotaan kysessä olevan ”V luokan aseman eri postiosastolla” 
ja että samanlaiset asemat löytyvät Ylivieskasta, Kiuruvedeltä ja Haa-
pajärveltä. 

Nousiaisten asema perustettiin noin viiden kilometrin päähän 
kunnan kirkonkylästä. Monessa paikassa junarata ja asema ovat 
ohjanneet uutta asutusta ja työpaikkoja ympärilleen, mutta Nousi-
aisissa nämä keskittyivät uuteen keskustaan, joka muodostui parin 
kilometrin päähän radasta eli Nummen kylään Rauman valtatien 
varrelle.
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Radasta ja asemasta tuli kumminkin erittäin vilkas maatalouden 
kuljetusten keskus. Nousiaisten Osuusliike rakennutti 1960-luvun 
alkupuolella viljavaraston ja suurtehokuivurin aivan aseman naapu-
riin.

Henkilöliikennettä asemalta oli 1920-1930-luvuilla noin 40-70 
matkustajaa päivässä ja vilkkaimpana aikana 1940-luvulla asemaa 
käytti jo noin 200 henkeä päivässä.

Nousiaisten aseman seudun eli Aliskulman kyläläisiä henkilöliiken-
teen loppuminen luonnollisesti puhutti. Tyhjä asema oivallettiin 
kuitenkin kylän mahdollisuudeksi ja kun kyläyhdistystä vuonna 
1994 perustettiin, pidettiin perustamiskokous luonnollisesti asemal-
la – Ratahallintokeskuksesta erikseen pyydetyllä luvalla.

Vuonna 1997 Aliskulman kyläyhdistys sorvasi Leena Lehtosen 
johdolla rahoitushakemusta toimintaryhmä Varsin Hyvälle aseman 
kunnostamiseksi kylän virkistystoimintaan ja laajemminkin vuokrat-
tavaksi juhlatilaksi. Kyse oli Leaderiä edeltäneestä POMO-rahoituk-
sesta.

Rahoituksen järjestyminen oli huomattavasti helpompaa kuin 
huomattavasti helpompaa kuin aseman omistajan vakuuttaminen 
kyläläisten ajatusten järkevyydestä. Lopulta Ratahallintokeskuksessa 
kuitenkin oivallettiin yhteistyön merkitys ja alkoi urakka, joka muo-
dossa tai toisessa jatkuu yhä. Kyläyhdistyksestä ja silloisesta omista-
jasta tuli kumppaneita arvokkaan kiinteistön hoitajina.

Ratahallintokeskus teetti ulkopuolen maalauksen ja kyläläiset 
keskittyivät sisätiloihin, jotka remontoitiin lattiasta kattoon. Talkoo-
työn määrä pelkästään alakerran kunnostuksessa vuosina 1997-1999 
oli noin 4000 tuntia: melkoinen ponnistus noin 80 talouden kylältä. 
Odotussalista onkin tullut lukuisten kokousten ja juhlien keskeinen 
pitopaikka, keittiötä on modernisoitu nykyajan pitopalvelutarpeisiin 
vastaavaksi ja onpa yläkerran asuntojakin laitettu parempaan kuo-
siin. Juhlatilan pöydät ja tuolit haettiin turkulaisen hotellin konkurs-
sihuutokaupasta.

Olennainen osa vanhaa asemaa on myös pihapiiri. Kyläyhdistyksen 
ensimmäisiä toimia oli puskittuneen pihan raivaus ja varhaisessa 
vaiheessa alkoi myös makasiinin kunnostus erilaisten tapahtumien 
pitopaikaksi. Pihapiiriin ovat sittemmin syntyneet myös rantalento-
pallokenttä ja leikkikenttä. 
Aseman ja pihapiirin hankkeiden kokonaiskustannukset ovat vuosien 
varrella kivunneet yli 100 000:een euroon.

Aseman lämmitys hoituu talvella talkoopohjaisesti. Peruslämpö saa-
daan aikaan sähköllä, mutta juhlatilan lämpiäminen yleisökäyttöön 
vaatii talvisaikaan puita uuneihin. Kylällä on perhekohtainen vuoro-
lista lämmitysvastuista ja puut saadaan kylältä ilmaiseksi. Yhdistys 
on hyödyntänyt myös Omakotiliiton kautta hankittua kylätalkkaria.

Ratahallintokeskuksen vuokralaisena ja jatkuvissa remonttihank-
keissa Aliskulman kyläläiset sopeutuivat ajatukseen, että asemasta 
oli saatava tila, joka ei ole vain kyläläisten käytössä, vaan joka omalta 
osaltaan kannattaa itse itsensä. Aliskulman kyläyhdistyksen vuosi-
budjetti liikkuu 20 000 euron tienoilla.
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Vakituisia vuokralaisia ovat Nousiaisten kunta ja kansalaisopisto 
sekä Rotaryt. Keskeisimmäksi tulonlähteeksi on muotoutunut juh-
latilojen mahdollisimman tehokas käyttö, joka on vaatinut aktiivista 
markkinointia eri välineissä (mm. Youtubessa) ja läheistä yhteistyötä 
paikallisten pitopalveluyrittäjien kanssa sekä tietysti sopimista ve-
rottajan kanssa. Nousiaisten kunta on vapauttanut vanhan aseman 
kiinteistöverosta.

Etenkin kesäaikaan aseman varauskalenterista onkin lähes mahdo-
tonta löytää vapaata viikonloppua häiden ja muiden juhlien lomasta. 
Talvella tilat ovat ennen muuta kokouskäytössä. Pihapiirissä on jär-
jestetty monenlaisia tapahtumia keskiaikamarkkinoista joulumark-
kinoihin ja museojunavierailuihin. Viimeisimpiä avauksia aseman 
monipuolisessa käytössä ovat olleet suvifestarit ja pop up –ravinto-
latoiminta.

Onpa vuokratuloille tarvettakin. Yhteiselo ratahallintokeskuksen 
kanssa nimittäin päättyi nimittäin vuonna 2007. Nousiaisten ja mo-
nen muun vanhan aseman omistajaksi vaihtui Senaatti-kiinteistöt, 
joka saman tien päätti pistää useita omistuksiaan myyntiin. Nousiais-
ten asemankin omistajaksi oli jo tulossa ulkopuolinen yritys, mutta 
Nousiaisten kunta käytti lopulta etuosto-oikeuttaan ja hankki kiin-
teistön omistukseensa. Tämän jälkeen se myi aseman kyläyhdistyk-
selle 112000 euron hintaan.

Lainaa lyhennetään kumminkin tasaisesti, ja Aliskulmalla odotel-
laan mielenkiinnolla, palaako henkilöliikenne Turku-Uusikaupunki 
–radalle, kuten maakunnassa toivotaan. Aseman ylläpitoon on myös 
kasvamassa uusi aktiivinen sukupolvi, jossa lapsiperheillä on iso rooli. 
Uudet kyläaktivistit ovatkin jo meritoituneet tekemällä 1300 talkoo-
työtuntia Paijulan kyläkoulun remontissa. Aliskulman lasten vuonna 
1912 aloittanut kyläkoulu sai ainakin jatkoaikaa tällä tempauksella.
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NOUSIAISTEN VANHAN ASEMAN VINKIT:

• Hankerahoituksia on hyödynnetty kattavasti ja oivaltavasti sekä kunnostuksiin että kehittämiseen.

• Taloa on markkinoitu aktiivisesti muun muassa netissä. Sähköinen varauskalenteri on 
ollut käytössä jo pitkään. Talon vuokralaisissa on myös vakiovuokralaisia.

• Yhteistyö pitopalveluyrittäjien kanssa on ollut toimivaa. Keittiö on uudistettu toimivaksi.

• Taloa ja ympäristöä kunnostettaessa on myös vaalittu kulttuurihistoriallisia arvoja. 
Vanha rautatieasema on jo itsessään tarina ja brändi.

• Vanhan aseman hyödyntämisen taustalla on pitkäjänteinen taloudellinen suunnittelu, jossa ei ole kaihdettu 
suuriakaan taloudellisia riskejä. Avainhenkilöillä on ollut visio – ja jaksamista.
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LAVAMÄEN KYLÄTALO
Vahdon Lavamäen rukoushuone (1911-1985)

Lähetyssaarnaaja Frans Hannula (1855-1914) oli armoitettu puhuja 
ja innokas matkasaarnaaja, joka vetosi elämänmyönteisellä asen-
teellaan etenkin nuorempaan väkeen. 1900-luvun ensimmäisellä 
vuosikymmenellä olikin tapana puhua erityisestä Hannulan herätyk-
sestä, joka haastoi seurakunnan toimintatapaa. Maallikoiden ohella 
Hannula sai kannattajikseen kuitenkin myös pappeja ja keskeisim-
mäksi Hannulan herätyksen alueeksi muodostui Lounais-Suomen 
rannikko suunnilleen Laitilasta Perniöön.

Hannula sai aikaan sen, että Suomen lähetysseuran siipien suojiin 
syntyi monenlaisia haaraosastoja, kuten itsenäisiä rukoushuoneyh-
distyksiä. Ne puolestaan alkoivat nimensä mukaisesti hankkia omia 
kokoontumistiloja. Ensimmäiset rukoushuoneet kohosivat lahjoi-
tusten turvin ja talkoovoimin Lemuun ja Vehmaalle vuonna 1902. 
Vuoteen 1914 mennessä niitä oli rakennettu jo parisenkymmentä 
kappaletta.

Vahdon seurakunnan kirkkoherra E.H. Laurila kuului Hannulan 
herätyksestä vaikuttuneisiin pappeihin. Vahdolla oli toki jo kirkko 
ja pappila, mutta Laurila oli lähetyshenkisenä huolissaan Vahdon 
Korpikulman – joksi Lavamäen seutua silloin kutsuttiin – asukkai-
den sielunhoidosta ja vuonna 1908 lausuttiin julki virallisesti ajatus 
paikallisen sisälähetysyhdistyksen perustamisesta Korpikulmalle.

Vuonna 1909 alkoi myös rukoushuoneen rakentaminen. Frans ja 
Hanna Ylivahto lahjoittivat tontin ja erilaisin listoin, jäsenmaksuin, 
kolehdein, tempauksin ja lahjoituksin alkoi rakentamiseen tarvitta-
van pääoman kerääminen. Piirustukset teki rakennusmestari Frans 
Robert Koskenheimo. Rukoushuoneen vihkiäisjuhlaa päästiin viettä-
mään 9.7.1911. Mainittakoon, että vuonna 1927 valmistunut Urjalan 
Perhon rukoushuone ja vuonna 1936 käyttöön otettu Kalvolan 
Rimmin rukoushuone tehtiin täysin samoilla piirustuksilla.

Lavamäen rukoushuone poikkesi melkoisesti muista hannulalaisista 
rukoushuoneista. Korkea harjakatto ylöspäin levenevine lappeineen 
antoi kirkollista arvokkuutta ja yläosaltaan pieniruutuiset sivuik-
kunat edustavat koristeellisin kehyslautoineen tyypillistä jugendia. 
Hirsiseinien pystyparrut jakavat seinäpinnan kenttiin ja päätyseinien 
koristeellisuuteen on myös panostettu. Katonharjan molemmissa 
päädyissä on puuristit. Kirkollisia koristeaiheita löytyy pitkin ulko-
pintaa monissa muissakin yksityiskohdissa. 

Laudoituksen ja keltaisen värin talo sai 1920-luvun alkupuolella. 
Samaisella vuosikymmenellä sisätilat remontoitiin perusteellisesti; 
laitettiin listoja ja tapetteja ja maalattiin sisäseiniä. Myös kamiina 
pronssattiin uudelleen. Alttaripöytä ja alttaritaulu tehtiin paikallisin 
voimin.
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Lavamäen rukoushuone oli asukkaille merkittävä hengellisessä mie-
lessä, mutta se vaikutti myös kyläkuvaan ja ilmeisesti siihen, että La-
vamäestä tuli ainoa varsinainen kyläkeskus kirkonkylän ulkopuolella. 
Kiertokoulu toimi rukoushuoneella vuosina 1916-18 ja Korven kan-
sakoulu vuosina 1919-1922, kunnes varsinainen kansakoulurakennus 
rakennettiin rukoushuoneen lähelle vuonna 1923. Osuuskaupan toi-
mipiste valmistui rukoushuoneen lähelle 1935.

Sisälähetysyhdistys läheni ajan mittaan perinteistä seurakuntatoi-
mintaa ja 1930-luvulla tuli ajankohtaiseksi pohtia talon ylläpidon 
taustayhteisön olemusta. Niinpä vuonna 1934 vanha Lavamäen sisä-
lähetysyhdistys muuttui rukoushuoneyhdistykseksi. Toiminnan tar-
koitus oli edelleen kristillinen toiminta, jota edistettiin järjestämällä 
hengellisiä tilaisuuksia, kuten kuukausittaisia jumalanpalveluksia, 
kesäjuhlia, kinkereitä ja muita tilaisuuksia, kuten häitä ja ristiäisiä. 
Toinen kulmakivi oli tietysti rukoushuoneen ylläpito.

Ylläpidon nimissä korvattiin vuonna 1937 pärekatto tiilikatolla ja 
ulkorakennuksen katto uusittiin vuosina 1948-49. Vuonna 1952 ru-
koushuoneen puiset raput uusittiin betonisiksi. Tämän jälkeen ru-
koushuoneyhdistys ei enää taloudellisia ja henkisiä voimavaroja vaati-
neita remontteja tehnytkään.

Uskonnollisen elämän ohella Lavamäen rukoushuoneella oli aikojen 
saatossa muutakin käyttöä. Sota-aikana eli vuodesta 1940 lähtien ta-
lossa majoitettiin evakkoja, ja sodan jälkeen talon keittiötä ja kamari 
asuttivat kolmekin vuokralaispariskuntaa aina vuoteen 1960 saakka.
Vuokralaiset toivat rukoushuoneyhdistykselle vuokratuloja, kunnes 
ajat paranivat ja asuntotilanne helpottui.

1950-luvulle tultaessa into seurakunnallisten tilaisuuksien järjestä-
miseen alkoi hiipua. Rukoushuoneyhdistyksen tilinpito ja säännöl-
liset kokoukset loppuivat vuonna 1956. Rukoushuone jäi pitkälti 
tyhjilleen. Seurakunta käytti tilaa kumminkin vielä satunnaisesti 
jumalanpalveluksien ja hartaushetkien pitoon vielä 1970-luvulla.

Ajat olivat kumminkin muuttumassa. Vahdon asukasluku alkoi kas-
vaa ja Lavamäen ja Järvijoen alueetkin vilkastuivat. Etenkin suunni-
telmat Halikon ja Kustavin välisestä uudesta tielinjauksesta nostivat 
toiveita, olihan tie tulossa kylien kautta. Osana tätä uutta toimeliai-
suutta katse käännettiin 1980-luvun puolivälin tienoilla myös Lava-
mäen rukoushuoneen suuntaan ja alettiin pohtia hiukan rapistuneen 
kylän arvorakennuksen uusiokäyttöä. Taustalla oli myös Vahdon 
toisen rukoushuoneen tuore siirtyminen yksityiseen omistukseen.

Vuonna 1985 tehty kunnostuskustannusarvio oli vielä liian kallis ky-
läläisille. Muissa asioissa sen sijaan edettiin vauhdilla. Kylätoiminta-
liike oli alkanut vallata alaa maaseudulla ja Vahdollakin tultiin siihen 
tulokseen, että vanha rukoushuoneyhdistys voisi herätä henkiin uu-
delleen Lavamäen Kyläyhdistys ry:nä. Tällä nimellä se vietiin yhdis-
tysrekisteriin virallisesti vuonna 1988.

Uuden yhdistyksen toiminnan keskiössä oli Lavamäen kylän ja sen 
ympäristön kattava kehittäminen alkaen edunvalvonnasta ja suunnit-
telusta päätyen erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen ja viihtyvyyden 
edistämiseen. Perinteitä ei täysin hylätty, sillä sääntöihin kirjattiin 
myös mahdollisuus seurakunnallisten tilaisuuksien järjestämiseen.
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Keskeinen osa toimintaa oli luonnollisesti Lavanmäen rukoushuo-
neen kunnostaminen kylätaloksi. Tämä uskonnolliseen tarkoitetun 
rakennuksen uusiokäyttö herätti jonkin verran närää paikallisesti, 
mutta vuonna 1986 hommiin kumminkin ryhdyttiin. Piha-aluetta 
karsittiin vesoista, tehtiin tieliittymä ja korjattiin ulkolaudoitusta 
sekä maalattiin ulkopinnat kunnan antamalla avustuksella. Sisäkat-
toa hiekkapuhallettiin, oviin laitettiin lukot ja katon rautaristit pois-
tettiin. Uusi ulkorakennuskin alkoi kohota pihapiiriin. Samaisena 
vuonna 1986 Lavamäen kylätaloon saatiin ensimmäistä kertaa säh-
köt ja sähkövalaistus kunnan avustuksella.

Seuraavina vuosina kunnostus jatkui edelleen. Ulkorakennus valmis-
tui. Sisälle laitettiin seinäpaneelit ja penkkejä korvattiin. Keittiöön 
saatiin sähköhella ja uudet kaapit vuonna 1989.

Kunnostusten tuloksena entinen rukoushuone oli edelleen varsin 
lähellä perinteistä ulkoasuaan. Katonharjan ristit oli toki poistettu, 
mutta ikkunoiden kehyslautojen ja muiden rakennusosien leikkaus-
koristeet olivat edelleen tallella, samoin päätyovien yläpuolella maa-
latut raamatunlauseet. Alttaripöytä säilytettiin, penkit ja alttaritaulu 
sen sijaan poistettiin.

Talon käyttö oli etenkin alkuaikoina monipuolista. Seurakunta jär-
jesti pari vuosittaista hartaushetkeä, mutta muuten talossa järjestet-
tiin kokouksia ja tilaisuuksia, kuten tansseja. Maatalousministeriön 
1990-luvun lopun POMO –ohjelma (Paikallisen omaehtoisuuden 
maaseutuohjelma) mahdollisti ulkopuolisen rahoituksen saamisen 
erilaisille kehittämishankkeille ja vuosituhannen vaihteessa kyläta-
lossa oli viikonloppuisin kahvila ja käsityömyymälä. Lähiympäristöön 
tehtiin myös lasten patikkapolku, jonka varrella oli satuhahmoja.

Vuosituhannen vaihteessa Lavamäen kylätalo oli usein julkisuudessa 
esitelty kylätoiminnan mallikohde. POMO-tuki toi uutta elämää ta-
lolle ja taloa sivuavat uudet Suokullan ja Kurjenrahkan retkeilyreitis-
töt nähtiin potentiaalisina matkailijavirtojen tuojina. Varsinais-Suo-
men Kylät ry:n ensimmäinen maakunnallinen kylätapahtumakin 
järjestettiin Lavamäessä 13.6.2001.

Halikko-Kustavi –tietä ei koskaan toteutettu ja Lavamäki jäi edel-
leen hiukan sivuun eli suurta muuttoliikettä alueelle ei tapahtunut. 
Tiettyjen avainhenkilöiden muutto paikkakunnalta pois paljasti 
myös, että aktiiviporukka talon toimintaa kehittämässä oli varsin 
pieni. Näin vuosituhannen vaihteen aktiivisuus vaihtui hiljaisempaan 
arkeen. Vahdon kuntakin hävisi kartalta Ruskoon tehdyn kuntalii-
toksen jälkeen vuonna 2009.

Toiminnot talon kehittämiseksi eivät kuitenkaan loppuneet. Kyläta-
lon lähiympäristöön rakennettiin viimeisinä Vahdon vuosina lento-
pallokenttä ja Vahdon kunnan avustuksella leikkipuisto. Lavamäen 
Kyläyhdistys hankki talon käyttöä monipuolistaakseen vuonna 2007 
ilmalämpöpumput ja 2011 av-laitteet ja äänentoistovälineet. 2012-
2013 hyödynnettiin Varsin Hyvä ry:n Leader-tukea ja uusittiin katto 
ja hormit. Vuosina 2015-2016 pihan parkkialuetta laajennettin ja 
sinne rakennettiin esteettömät ekovessat. Sittemmin Leaderin tuel-
la on kunnostettu myös keittiön varustusta.

Kylätalon käyttöä on pyritty viime vuosina lisäämään monin mielen-
kiintoisin avauksin. Tiloissa on perinteisen kokous- ja juhlakäytön 
ohella järjestetty mm. ruokatapahtumia, geokätköilytapaamisia ja 
eläinlääkärin lemmikkisirutuspäiviä. Taloa on markkinoitu omilla 
nettisivuilla, hankkeiden kautta maaseutumatkailumatkailuesitteissä 
sekä Varsinais-Suomen Kylät ry:n tekemällä youtube-videolla. 
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Talon käyttökustannukset ovat varsin maltilliset kamiinan ja ilmalämpöpumppujen ansiosta, mutta talon kunnostusprojektien kattamiseen ja 
toimintojen kehittämiseen (muun muassa liikunnanohjaajien kuluihin) tarvitaan rahaa. Lavamäen Kyläyhdistys on kaksikin kertaa ottanut 30 000 
euron lainan nimenomaan kunnostusprojekteihin. Kunta on antanut pieniä toiminta-avustuksia pieniin hankkeisiin, kiinteistöveroa ei myöskään 
peritä. 

LAVAMÄEN VINKIT:

• Käyttökulut on pystytty pitämään maltillisina, yhtenä olennaisena 
uudistuksena jälleen kerran ilmalämpöpumput.

• Talon käyttöä on pyritty lisäämään innovatiivisesti; sekä 
käyttäjäkunnan että markkinoinnin kannalta.

• Taloa on uudistettu maltillisesti ja kulttuuriperintöä  kunnioittaen Leaderia 
ja muita maaseudun kehittämistukia hyödyntäen.

• Vessat on toteutettu erillisenä rakennuksena biopohjaisesti ja esteettöminä.
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MITÄ TEHDÄ TYHJENTYVÄLLE 
KUNNANTALOLLE?

Kuntaliitoksia on Suomessa tehty yleensä kahdesta syystä. Keski-
suuret kaupungit ja niiden kehyskunnat ovat liittyneet yhteen strate-
gisista syistä nostaakseen vetovoimaansa. Pienet ja syrjäiset kunnat 
taas ovat liittyneet yhteen isomman kunnan kanssa, koska eivät ole 
enää kyenneet järjestämään tarvittavia palveluja.

Kunta- ja palvelurakenneuudistus (PARAS-hanke) oli Vanhasen I 
hallituksen keväällä 2006 käynnistämä kehittämishanke. Sen tarkoi-
tuksena oli eheän kuntarakenteen muodostaminen, kuntapalvelujen 
tuottaminen taloudellisesti ja kuntien vastuulla olevien palvelujen 
tuottaminen riittävän vahvoina yksiköinä sekä rakenteellisesti että 
taloudellisesti. Valtio kannusti niin sanottuja porkkanarahoja lupaa-
malla kuntia liitoksiin. Kataisen hallitus lopetti hankkeen kuitenkin 
vuonna 2011. 

Kuntaliitosaallon jälkeen tehdyt tutkimukset eivät ole nähneet lii-
tosten tuloksia erityisen ruusuisina, ennemminkin näyttää siltä, että 
liitokset ovat johtaneet etenkin maaseudun palveluiden keskittämi-
seen ja karsimiseen sekä jonkinasteiseen demokratiavajeeseen.

Vuonna 2009 Suomessa tehtiin kuitenkin ennätysmäärä kuntalii-
toksia. Vuoden aikana syntyi 32 kuntaliitosta, joissa olI mukana 101 
kuntaa. Erityisesti perinteisessä pienten kuntien Varsinais-Suomessa 
kuntarakenne muuttui radikaalisti tuona vuonna. 

Kaikkiaan Varsinais-Suomessa toteutettiin vuosina 2005–2011 
yhteensä kaksitoista (12) kuntaliitosta. Niiden ansiosta maakunnan 
kuntamäärä puolittui vuosituhannen alun lukemista eli 56:sta 28:aan. 
Kuntaliitoksista kaksi (Loimaan kaupunki ja maalaiskunta sekä 
Pöytyä ja Karinainen) toteutui vuonna 2005, yksi (Mynämäki ja Mie-
toinen) vuonna 2007 ja yhdeksän vuonna 2009. 

Suurimmat monikuntaliitokset Varsinais-Suomessa olivat Salon ym-
pärille rakentunut kymmenen kunnan kuntaliitos, Paraisten ympärille 
muodostunut ruotsinkielisen saariston viiden kunnan Länsi-Turunmaa 
(1.1.2012 lähtien Parainen) ja Naantalin ympärille rakentunut 
suomenkielisen saariston neljän kunnan liitos.

Salon kuntaliitos oli kuntien lukumäärillä mitattuna maan suurin. 
Monien muiden käytännön ongelmien ohella liitoksen visaisiin 
kysymyksiin kuului: Mitä tehdä kymmenelle kunnantalolle? 
Silloisista kunnanjohtajista osa halusi virastoissa edelleen tarjottavan 
lähipalveluita. Vähitellen näistä ajatuksista kuitenkin luovuttiin. 
Lopputuloksena oli, että kunnantaloja laitettiin myyntiin ja osaan 
siirrettiin muita kaupungin toimintoja. 

Salon vanha kaupungintalo eli Heikolan talo purettiin, ruokalaan siir-
tyi Pro Rantakivet ry:n pyörittämä kulttuurikeskus Villi. Muurlan ja 
Kiikalan kunnanvirastot palvelevat nykyisin päiväkoteina, Suomus-
järvellä tiloissa toimii kirjasto. Kuusjoella kunnantalolle siirtyivät 
kirjasto ja nuorisotila, Perttelissä nuorisotila, kuntosali ja kotihoito. 
Halikon seinien suojiin siirtyi tekninen toimi, josta kehkeytyi vuosien 
mittaan kaupunkikehitys.  Kiskon ja Särkisalon kunnantalot myytiin 
yksityiselle ostajalle.
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Perniön kunnantalossa toimi liitoksen jälkeen kaupungin 
palvelupiste. Varsin pian talon kohtalo kirvoitti kuitenkin laajaa kes-
kustelua sekä kaupungin omien päättäjien että perniöläisten 
asukkaiden keskuudessa. Lopputuloksena oli, että tarkoitusta varten 
perustettu osuuskunta Pro Perniö osti talon vuonna 2013, ja ryhtyi 
kehittämään sitä asukkaiden ja yhdistysten avoimeksi kohtaamis- ja 
kokoontumispaikaksi.

Mielenkiintoinen verrokki löytyy Mynämäen ja Mietoisten 
kuntaliitoksesta, joka tehtiin vuonna vuonna 2007. Liitos jätti 
Mietoisten kunnantalon vaille käyttöä ja rakennusta yritettiin myydä 
pari vuotta ilman menestystä. Kunnan ja asukasaktiivien 
yhteissuunnittelulla alettiin lopulta kehitellä ratkaisuja, joissa 
kirjasto- ja nuorisotoimen työntekijät sekä yhdistykset toimivat 
yhdessä saman katon alla. Yhteisenä tavoitteena oli elinvoimaisuutta 
lisäävä kyläkeskus, mietoislainen olohuone.

Mynämäen kunnanvaltuusto hyväksyi vuonna 2011 kylätalo 
Mietolan projektisuunnitelman yksimielisesti. Suunnitelman 
mukaan entisen kunnantalon alakertaan sijoittuivat 
omatoimikirjasto, nuorisotila, koululaisten aamu- ja 
iltapäivätoiminta sekä Raision työväenopiston toiminta. 
Yläkerta päätettiin jättää yhdistysten käyttöön, ja yhdistykset ovat 
sittemmin kehittäneet tilaa Leader-hankkeella. Molemmissa 
kerroksissa on tilaa lähes 220 neliötä.
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PERNIÖN KUNNANTALO
Perniön kunnantalo (1947-2009)

1947 Perniön valtuusto kokoontui ensimmäistä kertaa uudessa kun 
nantalossa.

Komean talon historia perniöläisen kuntahallinnon keskuksena päät-
tyi siis 1.1.2009, kestettyään reilut kuusikymmentä vuotta.

Vanhat, voimakkaat kartanovetoiset kirkonkylät – kuten Perniö - ko-
kivat Salon kuntaliitoksen rankasti niin henkisesti kuin toiminnalli-
sestikin. Alun perin liitokseen liitetyt toiveet ja aktiivisuus vaihtui-
vat vähitellen antautumiseksi ja apatiaksi. Liitoksessa itsessään oli 
tietysti jo monia kysymysmerkkejä, mutta Nokian alasajo ja yleinen 
taantuma iskivät samoihin aikoihin. Tyhjentyneet tärkeät kunnalliset 
rakennukset olivat tylyjä näkymiä.

Perniön kirkonkylä sijaitsee kumminkin vain 22 kilometrin päässä 
Salon keskustasta, ollen kaupungin suurin etätaajama, jossa asuu lä-
hemmäs 3000 ihmistä hyvien palvelujen äärellä. Kirkonkylältä löytyy 
muun muassa terveyskeskus, lukio ja liikuntahalli sekä erilaisia kaup-
poja. Taajama palvelee eteläisessä Salossa yli 5000 ihmistä.

Perniön kirkonkylän apatia johti vuoden 2013 alkupuolella Perniön 
kirkonkyläyhdistyksen (PKKY) perustamiseen. Siihen liittyi nopeasti 
150 jäsentä ja se alkoi jo samana kesänä hallita Perniön toria ja se 
järjesti monenlaisia tapahtumia.

Perniön kunnalliselämää leimasi pitkään kiertolaisuus. Kuntako-
kouksia ryhdyttiin pitämään 1860-luvun lopulta lähtien. Aluksi ko-
koonnuttiin Lampolan majatalossa, sitten kansakoulussa, tämän 
jälkeen kanttorin asunnosta vuokratussa kokoushuoneessa, sitten 
lyhyinä jaksoina vaivaistalossa ja ”seurahuoneessa” ja lopulta taas 
Lampolassa. Oman erityisen kunnantalon puute tiedostettiin hyvin 
ja vuonna 1927 tehtiin päätös sellaisen rakentamisesta. Rahakin va-
rattiin talousarvioon. Mutta sitten kohtalo puuttui taas peliin.

Ensin tuli maailmanlaajuinen lama ja pulakausi ja sitten kun asiaan 
saatettiin taas palata, alkoi kiistely sopivasta tontin paikasta. Lopulta 
vuonna 1939 oltiin päästy sopuun siitä, että talo nousee kirkkosillan 
luona olevalle niin sanotulle pappilan riihen paikalle. Talon piirustuk-
set oli hankittu jo edellisenä vuonna rakennushallituksen arkkitehti 
L.E. Hanstenilta Helsingistä. Talo oli ajanoloon siitä harvinainen, että 
se suunniteltiin nimenomaan kunnantaloksi.

Rakentamisen aloitus viivästyi kuitenkin talvisodan syttymisen vuok-
si, tuleva kunnantalo näkyi vain kuoppana maassa. Keväällä 1941 
varsinaiset rakennustyöt sitten aloitettiin ja niitä jatkettiin vielä elo-
kuuhun 1942 asti, vaikka jatkosota oli jo alkanut. Ministeriön mah-
tikäsky päätti kumminkin urakoinnin. Vuonna 1945 sota päättyi ja 
kunnantalon rakentamista päästiin jatkamaan. Lopulta tammikuussa
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Perustavassa kokouksessa nousi jo esille ajatus tyhjilleen jääneen 
Perniön entisen kunnantalon hankkimisesta asukkaiden käyttöön.

Kirkonkyläyhdistys tekikin elokuussa 2013 asukaskyselyn, jossa 
keskiössä oli kysymys, millaista toimintaa vanhaan kunnantaloon 
pitäisi saada, jos talo saadaan asukkaiden käyttöön. Kunnantalon 
hallinnointi yhdistysvoimin osoittautui kuitenkin liian suureksi haas-
teeksi.

Salon kaupunginhallitus päätti marraskuussa 2013 myydä entisen 
kunnantalon tontteineen perustettavalle osuuskunnalle eli Pro Per-
niölle. Salon päättäjien alkuperäinen hintapyyntö oli 275 000 eu-
roa, mutta realismi iski, kun tarjouksia tuli vain yksi eli osuuskunnan 
jättämä. Lopullinen myyntihinta osuuskunnalle oli 50 000 euroa. 
Kunnantalo avattiin remontin jälkeen Kaiken kansan olohuoneeksi 
29.4.2014.

Osuuskunta Pro Perniö oli ensimmäinen uuden osuuskuntalain 
(1.1.2014) mukaan rekisteröity osuuskunta. Perustajäseniä oli kym-
menen ja kukin hankki viisi osuuskunnan osuutta eli käytännössä 
laittoi likoon 5000 euroa. Sittemmin osuuskuntaan on tullut muuta-
mia jäseniä lisää.

Kuten aiemmin todettiin, Perniö on vanha kartanovetoinen pitäjä. 
Osuuskunnan koostumuksessakin on vanhojen perniöläisten sukujen 
ja kartanojen edustusta ja varallisuutta, mikä on mahdollistanut kun-
nantalon hankinnan ja erilaiset kokeilut. Vuosi 2017 oli ensimmäi-
nen, jolloin talon ylläpidon menot ja tulot olivat edes lähestulkoon 
tasoissa. Talon vuosittaiset ylläpitokulut ovat keskimäärin 50 000 
euroa ja erilaisiin varusteisiin ja remontteihin on hankinnan jälkeen 
kulunut lähemmäs 100 000 euroa sen jälkeen.

Talon käyttöaste ja samalla tulovirta on toisaalta vahvistunut vuosi 
vuodelta. Kaikki tilat ovat itse asiassa nykyään käytössä. Talossa on 
vuokralaisia, joiden työllistävä vaikutus on noin 10 henkilötyövuotta; 
pääasiassa erilaisia yrityksiä ja yhdistyksiä. Mielenkiintoista on, että 
valtaosa vuokralaisista on tullut taloon muualta kuin Perniöstä. Pää-
kaupunkiseudun ohella tulijoita on niinkin eksoottisilta alueilta kuin 
Budapestista ja Barcelonasta. Jälkimmäisillä on kunnantalossa kesäi-
sin kolme työpaikkaa ja huoneistot vuokralla ympäri vuoden.

Tarjolla on lisäksi monenlaisia palveluja asukkaille: kokoustiloja, juh-
latiloja, tapahtumatiloja uusimmalla tekniikalla, kuntosali ja tilaus-
sauna. Kahvilan ympärille on muodostunut kaiken kansan olohuo-
ne eli tarjolla on taidenäyttelyä ja vapaata kiertokirjastoa. Vanhan 
kunnantalo –statuksen jäänteenä talossa on myös hissi eli valtaosa 
tiloista on esteettömiä.

Talon tulevaisuuden keskeinen tavoite on vakaa taloudellinen pohja. 
Yhteistyö Salon kaupungin kanssa on monessa mielessä olennaises-
sa osassa; Salosta ostettava kaukolämpö on iso menoerä ja toisaalta 
Perniössä koetaan, että kaupunki voisi hyödyntää taloa ja tiloja huo-
mattavasti enemmän. Voisiko kaupungin matkailupiste olla esimer-
kiksi vanhalla kunnantalolla, kun talo kumminkin on varsin tunnettu 
ja keskeisellä paikalla? Salon kaupunki laskutti esimerkiksi vuonna 
2017 Osuuskunta Pro Perniöltä runsaat 14 000 euroa enemmän kuin 
maksoi talon kuluja, lähinnä arkistotilan vuokraa. Osuuskunnan ku-
luista 40 prosenttia kilahti kaupungin tilille.
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Osuuskunta yhteisöllisen talon omistajana on monipiippuinen 
juttu. Toimintamalli ensinnäkin mahdollisti taloudellisen riskinoton 
ja resurssit, joista kirkonkyläyhdistys saattoi vain haaveilla. 
Kyläyhdistys saattaa edelleen keskittyä aatteelliseen toimintaa ilman 
vaateita yritysmäisestä talon ylläpidosta. Toisaalta osuuskunta joutuu 
maksamaan kiinteistöveroa ja mahdolliset hanketuet ovat 
huomattavasti pienempiä kuin mitä yhdistys voisi samanlaisen tilan 
haltijana saada.

Pro Perniön näkökulmasta Perniön Kunnantalo 
(kuten nimi nykyään kirjoitetaan) on ollut mielenkiintoinen projekti 
ja tasapainoinen talous mahdollistaisi kokeiluja enemmänkin. 
Entinen kunnantalo asukkaiden olohuoneena on ollut elähdyttävä 
ajatus, josta ei hevillä luovuta. ”Kylä heräsi eloon”, kuultiin 
monestakin suusta Perniön kirkonkylällä vuonna 2014. Perniön 
Kunnantalon pelastus on kulttuuriteko parhaasta päästä.

                               93  I  PERNIÖN KUNNANTALO



 94  I  PERNIÖN KUNNANTALO



PERNIÖN KUNNANTALON VINKIT:

 

• Osuuskunta talon omistajana pystyy panostamaan enemmän taloudelliseen toimintaan 
ja taloudelliseen vastuunottoon kuin aatteelliselta pohjalta 

perustettu yhdistys. Osaaminen javerkostot ovat 
joka tapauksessa kullanarvoisia.

• Osuuskuntaa kohdellaan yhdistystä tiukemmin muun muassa 
hankerahoituskriteereissä ja verotuksessa.

• Ennen yhteisöllisen tilan hankintaa kannattaa selvittää talon erilaisia 
käyttömahdollisuuksia. Perniössä saman katon alle sopii 

monenlaisia toimijoita eri sektoreilta.

• Mitä moninaisempaa ja helpompaa yhteisöllisen talon käyttö on, 
sitä helpompi sille on saada asukkaiden tuki. Kun ylläpitokulut 

ovat suuria, sitä tärkeämpiä ovat myös vakituiset 
vuokralaiset, jotka mahdollistavat vakaan tulovirran.
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MILTÄ NÄYTTÄÄ YHTEISÖLLISTEN 
TILOJEN TULEVAISUUS?

Kun yhteisö hankkii tai vuokraa itselleen vaikkapa vanhan koulun, 
on olennaista tehdä ensin hyvät pohjatyöt. Miksi me tämän kiin-
teistön hankimme, missä kunnossa se on, millaisia korjaustoimia se 
vaatii ja millaisia kustannuksia siitä syntyy hankinnan lisäksi? Yllä-
pito- ja kunnostuskustannuksista kunnilla on yleensä hyvät tiedot, 
joskin taipumuksena on kiinteistön elinkaaren loppupuolella hiukan 
liioitella niitä.

Korjaus- ja kehittämiskustannuksiin on onneksi tarjolla hyviä tuki-
vaihtoehtoja. Suomen Kotiseutuliitto myöntää seurantalojen korja-
usavustuksia, ja seurantalo –termi pitää sisällään nykyään jo hyvin 
monenlaisia taloja, myös entisiä julkisia rakennuksia. Mikäli kiinteis-
töllä on tarkoitus korjausten ohella kehittää talon toimintoja vaikka-
pa keittiöön tai kokousvälineistöön kohdistuvilla investoinneilla, on 
Leader-ryhmän pakeille meno kätevämpi vaihtoehto. Kannattaa kat-
sella myös ELY-keskusten ja Museoviraston avustusmahdollisuuksia.

Sekä korjaus- että kehittämistoimissa hyvä suunnittelu säästää pal-
jon aikaa ja vaivaa. Tukia hakiessa se on suorastaan ehtona.

Yhä useampi kiinteistön hankkinut yhteisö joutuu tekemään aina-
kin alustavaa liiketoimintasuunnitelmaa. Ylläpitokustannukset pi-
täisi saada alas ja toisaalta kiinteistöstä pitäisi saada jotain tulojakin 
menojen kattamiseksi. Vakituinen vuokralainen entisessä opettajan 
asunnossa tai yritys tilan vuokraajana on melkoinen onnenpotku, yh-
teistyö keittiön käytössä pitopalveluyrittäjän kanssa samoin. Kansa-
laisopiston käsityö- ja jumppapiireille löytyy aina tilaa.

Yhä useammin ylläpitäjäyhteisö joutuu silti miettimään ulkopuolis-
ten vuokralaisten houkuttelua. 

Vanhoissa rakennuksissa voidaan itse asiassa tarjota monenlaisia 
palveluita. Tila voi toimia kokous- ja juhlatilana, tapahtumatilana tai 
esimerkiksi leirikoulutoiminnassa tai muussa tilapäisessä majoitus-
toiminnassa. Airbnb –toiminta jalkautunee pian joillekin kylätaloille. 
Talo voi tarjota puitteet myös muille hyvinvointi- ja matkailupalveluil-
le. Ensimmäisiä pakohuoneitakin on jo rakennettu.

Yhteisön ei tarvitse välttämättä olla itse olla palveluntuottaja, mutta 
vanha kiinteistö on silti palvelun tarjoamispaikka. On kaikkien toi-
mijoiden etu, että vanhan rakennuksen ominaispiirteitä ja tarinaa 
(vaikkapa vanhana rautatieasemana tai kouluna) hyödynnetään niin, 
että palvelu erottuu edukseen muiden samankaltaisten palveluiden 
joukosta. 

Talon tuotteistamisessa palvelu saa nimen ja sisällön, joka kertoo 
palvelun antamasta arvosta ostajalleen, eli mitä asiakas ostaa. Tätä 
varten tulee kuvata ja vakioida tarkasti se, mitä palvelukokonaisuu-
teen kuuluu avaimen saamisesta lähtien. Samalla luodaan toistetta-
vuutta ja tehokkuutta toimintaan, jota usein hoidetaan vapaaehtois-
työnä.

Talon ja sen ympäristön luontaiset vahvuudet ja ominaispiirteet on 
hyvä sitoa osaksi pakettia. Tällöin esimerkiksi maisema- ja luonto-
kohteiden ja yhteistyöyritysten saavutettavuus mietitään
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tuotteistamisessa osaksi sujuvaa palvelua.

Harva yhdistys tai yhteisö on kumminkaan hankkinut kiinteistöä 
pelkästään ulkopuolisille asiakkaille tarjottavia palveluja varten. 
Kuten tämän kartoituksen esimerkit osoittavat, taloilla oli jo elin-
kaarensa julkisen palvelun osalla iso merkitys paikallisen yhteisön 
tapaamisissa. Toivottavaa onkin, että moni talo saisi jatkaa kylällä 
kokoontumispaikkana.

Yhteisöllisillä tiloilla on kasvavaa merkitystä myös arjen turvallisuu-
den näkökulmasta. Ruotsissa havaittiin jo toistakymmentä vuotta 
sitten kylätalojen rooli suurten myrskytuhojen jälkiselvittelyssä: niitä 
käytettiin evakuointi- ja infokeskuksina ja paikkoina, joihin koottiin 
kylän kriisi- ja raivauskalustoa. Kesän 2018 metsäpaloissa Pyhäran-
nassa rooli lankesi paikalliselle Santtion kylätalolle. Tämän selvityk-
sen esimerkeistä Leinmäellä ja Lavamäellä on selkeitä askeleita tähän 
suuntaan. Uusissa maakunnallisissa hankkeissa on kaavailtu 
kylätaloja keskeisiksi paikoiksi sydäniskurille.

Entäpä jos herätettäisiin henkiin yhteisöllisten tilojen kautta henkiin 
vanha mallitila-ajatus? Aikoinaan kartanot välittivät ympäröivälle 
maaseudulle tuulahduksia tulevasta; uusia kasveja ja viljelymenetel-
miä ja muitakin uusia tapoja toimia. 

Jospa entinen kyläkoulu toimisikin kylän kokeilukulttuurin ja ilmasto-
viisauden keskuksena? Paikkana, jossa Leader-rahoitusta hyödyntäen 
kokeillaan yhdessä vaikkapa vaihtoehtoisia energiantuottomuotoja; 
aurinkopaneeleja, maalämpöä, haketta, tuulivoimaa… Piha-alueella 
testattaisiin uusia kompostointimalleja ja biohiiletystä. Ja hyväksi 
havaitut mallit leviävät sitten ympäristöönkin.

Aivan liian usein uusia käyttötapoja etsitään kovin pienen joukon 
voimin, kun olennaista olisi jo alkuvaiheessa koota avoimesti ja kat-
tavasti toimijoita, joiden toiminnalle tyhjentyvällä kiinteistöllä olisi 
lisäarvoa. Tarvitaan yhdistysten, yritysten ja kuntien kumppanuuksia 
ja jakamistaloutta – ja toisaalta paikkaa myös matalan kynnyksen toi-
minnalle, joka ei ole sidottu yhdistysjäsenyyksiin.
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