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Matkalle mukaan oli ilmoittautunut 16 aikuista ja kuusi lasta: Kai Hannulabacka, Marjo, Arvi ja Eino
Vistiaho, Elina Försti, Kirsi, Loviisa ja Laura Nelimarkka, Irmeli Hannula, Pekka ja Ritva YliHemminki, Aila Harju, Elisa Mastokangas, Tuulikki Hannula, Soili, Osku ja Onni Mäki, Leevi ja Aira
Luoma-aho, Jukka Luoma-aho, Raili Luoma-aho ja Sirkka Rajala
Matkaa varten kuljetustarjousta pyydettiin neljästä kuljetusyritykseltä, heistä kaksi Timo Nuolikoski
Oy ja Peuran liikenne Oy tekivät saman suuruisen tarjouksen 440€. Lähietuisesti valittiin kuljetus
Timo Nuolikoski Oy:ltä Vimpelistä. Tarjoukset liitteenä.

Tuurin koulu

Ensin matkasimme Tuurin kyläkoululle. Koulua meille esitteli rehtori Juha Jokiaho. Tuurin kyläkoulu
on Alavuuden kasvavin kyläkoulu. Oppilaita koulussa oli tällä hetkellä 140. Koulua oli laajennettu
oppilasmäärän kasvun myötä ja tällä hetkellä koululle suunnitellaan lisäosan rakentamista. Koulun
vanhin osa oli vuodelta 1910. Koulun yhteydessä toimii esikoulu, päiväkoti ja yhteinen
valmistuskeittiö, sisätiloista pääsee kulkemaan molempiin toimintoihin. Kylän kasvun taustalla on
ison työnantajan Keskisen kyläkaupan läheisyys, myös pienimuotoiset asuntomessut ovat
lisänneet muuttoa kylän alueelle. Koulu tekee yhteistyötä Keskisen kyläkaupan kanssa mm.
avustavat pihan siivouksessa ja järjestävät esityksiä kaupan joulunavaukseen. Koululla toimii
kansalaisopiston ryhmiä. Kylällä ei ollut aktiivista kyläyhdistystä tai vanhempainyhdistystä. Ehkä
tähän osaltaan vaikuttaa työperäinen muuttoliike. Koulun toiminta näytti keskittyvän pääosin koulun
ja opettajien pitämien kerhojen ympärille. Koulun laajentamisessa oli huomioitu vanha entisöity
Jugend-päärakennus ja tilojen yhteiskäyttö päiväkodin kanssa, tämä mahdollistui, kun tiloista oli
yhteinen kulkuyhteys toisiinsa.

Tuurin koulun rehtori Juha Jokiaho kertoi koulurakennuksesta ja koulun toiminnasta

Hankkeen kannalta olennaista tietoa saatiin rakennusten suunnitteluun liittyen, kuinka vanhaa
kannattaa peruskorjata ja miten uudisrakennukset kannattaa sijoittaa, että kokonaisuudesta
muodostuu kustannustehokkuudeltaan ja toiminnaltaan käytännöllinen ratkaisu. Kylän muuttoliike
vaikuttaa kylän yhteisen toiminnan järjestämiseen ja toimintaan sitoutumiseen.

Uutta ja vanhaa oli yhdistetty hyvällä maulla Tuurissa

Seuraavaksi siirryttiin Hakojärven kyläkoululle. Koulua meille esitteli rehtori Ari Hakola, joka oli
myös kyläyhdistyksen puheenjohtaja. Koululla oli oppilaita tällä hetkellä 44. Koulun yhteydessä

toimi ryhmis. Ison työnantajan Keskisen vaikutus kylälle ei asukkaiden muodossa ollut suuri, mutta
se läheisyys muutoin tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia kylän kehittämiseen.
Tällä kylällä kyläyhdistyksen toiminta oli aktiivista, he olivat mm. rakentaneet liikuntasalin koulun
yhteyteen. Liikuntasalin yhteydessä oli myös kuntosali. Nyt he olivat suunnittelemassa koulun
rakennusten liittämistä maalämpöön, yhteiskunnallisen yrityksen perustamista ja sitä kautta
palveluiden lisäämistä kyläläisille. Yhteistyötä kyläyhdistyksellä oli kaupungin kanssa siten, että
kaupunki maksoi vedet ja sähköt ja kyläyhdistys hoitivat lämmityksen tilojen vuokramaksuilla.
Kyläyhdistyksellä oli monenlaisia suunnitelmia koulun alueen käyttöön. Kyläyhdistyksellä oli myös
omistuksessa kesämökki, jota he vuorasivat ja saivat rahaa toimintaan. Kyläyhdistyksen
puheenjohtajan mielestä kyläläiset ja etenkin nuoret perheet ovat lähteneet aktiivisesti kehittämään
kylän toimintaa.

Ari Hakola kertoi miten Hakojärvelle oli saatu rakennettua talkoilla hieno liikuntahalli

Hankkeen kannalta oli tärkeää tutustua kyläyhdistyksen ja kylän aktiivisuuteen koulun
kehittämisessä palvelujen tuottamisen näkökulmasta. On olennaista selvittää kylän profiili ja
toimintaympäristö, koska se vaikuttaa kylän kehittämisen suunnitteluun.
11.10.2017 Sirkka Rajala

