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Oppimisympäristöselvitys
Vastine: Teijon koulu ja
Kalliorinteen päiväkoti
Vastineen laatija: Teijon Alueen Kyläyhdistys ry

Arvioita päätöksen vaikuttavuudesta ja ideoita toimenpide-ehdotuksiksi on kerätty
Kalliorinteen päiväkodin ja Teijon koulun lasten vanhemmilta,
eräiltä Teijon alueen yhdistyksiltä sekä alueen yrityksiltä.
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Johdannoksi
Vastineen laatimisen suurin haaste on ollut se, että oppimisympäristötyöryhmän työskentelystä ei ole raporttia. Johtopäätöksiin keskittyvä diasetti ei ole
raportti. Ilman raporttia liitteitä on vaikea sijoittaa kokonaisuuteen. Tässä vaiheessa olisi syytä olla laaja kokonaiskatsaus, joka kattaa työryhmätyöskentelyn
molemmat vaiheet.
Kun kahden vuoden työskentelyä ei avata, on isojen ja pienten kysymysten määrä valtaisa: Mikä oli työryhmän toimeksianto ja miten sitä työryhmässä
täsmennettiin? Miten työskentelyä on johdettu? Miten projekti on ositettu, jotta tavoitteet saavutetaan? Miten työtä on matkan varrella seurattu? Miten
moniammatillisia asiantuntijoita on hyödynnetty? Onko työ ollut aidosti itsenäistä? Millaisia alatyöryhmiä – kuljetuksen lisäksi – on ollut? Ketä asiantuntijoita
on kuultu? Millaisella perusteellisuudella työryhmälle toimitettuja ehdotuksia ja ideoita on käsitelty? Mitä asioita on keskustelujen jälkeen hylätty ja miksi?
Riskianalyysit? Vaikuttavuusarviot? Miksi kuntalaisten osallistaminen on ollut niin vähäistä? Miten vaiheesta 1 saatu palaute on huomioitu? Miksei kaikkia
työryhmän käytössä olleita aineistoja ole julkistettu? Miksi ajattelutapa ja valitut skenaariot ovat niin kovin kielteisiä? Ja niin edelleen.
Me olemme arvioineet työryhmän ehdotusta diasetin ja sen liitteiden pohjalta. Jos olemme tulkinneet asioita puutteellisesti, se johtuu työryhmän heikosta
raportoinnista. Raportin puute on varmasti aiheuttanut myös turhaa suuttumusta, jos emme ole kaikkia esitysten taustoja ymmärtäneet.
Aineiston ja kuntalaiskuulemisten perusteella syntyy tunne, että Lasten ja nuorten palvelut elää omassa kuplassaan. Onko ajateltu, että varhaiskasvatus- ja
perusopetuspäätöksillä ei ole mitään vaikutusta muuhun ihmisten tai kaupungin toimintaan? Tämä on perustavaa laatua oleva virhearvio. Tosiasia on, että
tänä päivänä kaikki vaikuttaa kaikkeen – ja se olisi työryhmän työssä pitänyt ottaa aivan alusta saakka lähtökohdaksi.
Salon kaupungin strategiassa kaikki tukee positiivista ajattelua ja tsemppaamista. Työryhmän esityksestä puuttuvat positiiviset skenaariot. Päiväkoti ja koulu
ovat Saloon ja sen luonnonläheisiin kyliin muuttoa harkitseville lapsiperheille tärkeimmät kriteerit ja jopa keskeinen syy maaseudulle muuttoon. Salon
laskevan väkiluvun nousuun kääntämiseksi ja kaupungin strategian toteuttamiseksi myös päiväkoti- ja koulupalveluiden näkeminen kilpailutekijänä olisi
toivottu olevan yhtenä skenaariovaihtoehtona oppimisympäristötyöryhmän esityksessä. Päättäjien näkökulmasta tämä on koko selvityksen pahin puute.
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Kalliorinteen päiväkoti ja
Teijon koulu

Kyläläisten puunkaatotalkoot koululla 4.5.2019
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Taustaa
Teijo alueella pienimpien lasten paikka on
Kalliorinteen päiväkoti, jossa on iso piha ja joka
sijaitsee metsän reunalla. Pienessä ryhmässä,
tuttujen hoitajien ohjauksessa lasten on
turvallista kasvaa ja kehittyä. Päiväkoti
toteuttaa Metsämörri-ohjelmaa.
Esikoulussa käydään nykyisin Salon
keskustassa. Pahimmillaan matkaa Matildan
kylältä tulee noin 25 km. Jokapäiväinen reilu
tunti - jopa lähes kaksi - autossa istumista
tekee pikkuihmisen päivästä todella rankan.
Alakoulu on taas Teijolla pienessä,
150-vuotiaassa koulussa, jossa ilmapiiri on
kotoinen. Lapsilla on käytössään suuri pihaalue aivan Teijon kansallispuiston vieressä.
Opetus on luontopainotteista.
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Teijon Ruukkikylät ovat nousseet 1990-luvun alhosta
nykyiseen kukoistukseensa sinnikkäiden yrittäjien,
ennakkoluulottomien kyläläisten ja aktiivisen paikallisen
yhdistystoiminnan yhteisponnistuksella. Meri-Teijon
konkurssipesän raunioille on syntynyt teollista yritystoimintaa, kotoisia matkailupalveluita ja kylähenkeä,
jotka vetävät puoleensa niin matkailijoita kuin uusia
asukkaita. Teijon kansallispuisto on Salon matkailun
ykköstuote, joka kiinnostaa myös kansainvälisiä
matkailijoita.

Keskeinen asia, joka on estänyt nykyistä suuremman
asukasmäärän kasvun, on ollut 1990-luvulta jatkunut
epävarmuus Teijon koulun säilymisestä. Koulun
lakkautusuhkia on näinä vuosina riittänyt. Myös
päiväkodin pienuus on ollut kasvun hidaste.
Mielestämme nyt on vihdoin aika antaa Teijon Ruukkikylille vähintään viiden vuoden lupaus siitä, että koulu
säilyy. Jos Salon kaupunki ei pysty tätä lupaamaan,
pyydämme lupaa perustaa Teijolle luontopainotteinen
sopimuskoulu. Kun koulu on ja pysyy, me voimme
houkutella uusia asukkaita Saloon ja kyliimme eri
puolilta Suomea.
Teijon Ruukkikylien asukkaat ja yrittäjät
5

Miten vastineen tiedot on kerätty
■ Koululaisten vanhemmille tehtiin kysely joulukuun 2019 lopulla, vastaukset osin
tammikuulta 2020
■ Päiväkodin lasten vanhemmille tehtiin kysely joulukuun lopulla, vastaukset osin tammikuulta
■ Lasten vanhemmille järjestettiin kaksi keskustelutilaisuutta: 8. ja 15.1.
■ Yhdistysten mielipiteitä kartoitettiin sähköpostilla viikoilla 2-3/2020
■ Yritysten mielipiteitä kartoitettiin sähköpostilla viikoilla 2-3/2020
■ Kyläyhdistyksen hallitus on käsitellyt asiaa kokouksissaan 18.12.2019 ja 9.1.2020
– Kyläyhdistyksen hallitus on hyväksynyt vastineen sähköpostiviesteissä 18.-19.1.
■ Yksittäisten tieto-osuuksien keräämisessä ja analysoinnissa ovat auttaneet useat kyläläiset
■ Kuuden henkilön ydintyöryhmä on kokoontunut viisi kertaa hiukan eri kokoonpanoilla
Tässä vastineessa on yksi liitetiedosto. Siihen on
koottu kyselyjen ja kartoitusten sanalliset vastaukset.
Lisäksi liitteessä on pari strategista näkökulmaa.
23.1.2020
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Vastineen sisältö
■ Mahdollisten lakkautusten vaikutukset Teijon Ruukkikylissä ja
koko Salossa Huom.
1. Oppimisympäristöselvitys osana Salon visiota ja strategiaa
2. Vaikutukset lapsiin ja lapsiperheisiin: kartoitusten tuloksia
sekä muita huomioita
3. Vaikutukset elinkeinotoimintaan: Teijon alueen teollisuus,
matkailu ja palvelut
4. Taloudelliset vaikutukset

Vaikutuksia
1. kaupungin strategiaan
2. lapsiin ja perheisiin
3. elinkeinotoimintaan

4. talouteen
Toimenpiteet

■ Jatkosuunnitelmien ja vaihtoehtojen esittäminen
1. Oppimisympäristöselvityksen täydentäminen
2. Kustannusten säästäminen
3. Teijon koulun vetovoimaisuuden parantaminen Luontokouluprofiloitumisen avulla

1. Selvityksen täydennys
2. Kustannustoimet
3. Päiväkoti- ja kouluratkaisu Teijolla

Huom. Tarkastelunäkökulmien
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1-4 lähde:
Salon kouluverkkoselvitys 3/2014.

Henkilöstövaikutukset on rajattu tarkastelun ulkopuolelle. 7

Vaikutuksia

1. kaupungin strategiaan

2. lapsiin ja perheisiin

3. elinkeinotoimintaan

4. talouteen

Oppimisympäristöselvityksen toimenpideehdotusten vaikutukset
Salon visioon ja strategiaan
23.1.2020
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Vaikutuksia

1. kaupungin strategiaan

2. lapsiin ja perheisiin

3. elinkeinotoimintaan

4. talouteen

Visio: Salo - joka päivä parempi
Kysyimme lasten vanhemmilta: Mitä ”joka päivä parempi Salo” sinulle
merkitsee.
■ Kalliorinteen päiväkodin ja Teijon koulun lasten vanhemmat kokevat vision
merkitsevän sitä, että asukkaita kuunnellaan ja pienetkin kylät pidetään
elossa.
– Ehdotus: Asetetaan tavoitteeksi ”Suomen lapsiystävällisin kunta
vuonna 2025”

■ Useampi kyselyyn vastaaja pitää visiota huonona vitsinä koulun ja
päiväkodin ollessa lakkautusuhan alla.
■ Johtopäätös: Kyläkoulujen ja kylillä sijaitsevien päiväkotien lakkauttaminen
tekee visiosta epäuskottavan Salon maaseudulla asuvien mielissä.

Liite, sivut 10 ja 15
23.1.2020
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Vaikutuksia

1. kaupungin strategiaan

2. lapsiin ja perheisiin

3. elinkeinotoimintaan

4. talouteen

Kommentteja Salon strategisiin painopisteisiin
https://www.salo.fi/kaupunkijahallinto/strategiajatalous/strategiajavisio/
Sujuvat prosessit

Luova edelläkävijä

■

Ymmärretään tämä niin, että prosessit sujuvat
asukkaille. Totta kai virkamiehille on helpompaa,
jos koulut keskitetään.

■

■

Maaseudun lapsiperheiden arjen pyörittämisen
prosessit edellyttävät koulua ja päiväkotia lähellä.
Lasten kasvamis- ja oppimisprosessi kärsii jos
matkat ovat pitkiä.

Kaupungistuminen tapahtuu - samalla moni
haaveilee maalle muutosta. Maaseudulla, mutta ei
kuitenkaan liian kaukana kasvukeskuksista (Turku ja
pk-seutu) kehittyy uusi tapa työskennellä ja yrittää,
hyödyntäen etätöitä ja hyviä yhteyksiä 1-2 kertaa
viikossa.

■

Salon on nyt toimittava edelläkävijänä ja
hyödynnettävä kaunista maaseutua, jolla
houkutellaan hyväpalkkaista asiantuntija- ja luovan
työn tekijöitä asumaan maalla hyvien palvelujen
äärellä.

■

Teijon alueella tämä on onnistunut jo erittäin hyvin ja
ilman jatkuvaa koulun lakkautusuhkaa toimisi vielä
paremminkin

Aktiivinen yrittäjyys
■
■

Teijolla on Salon elinvoimaisin yrittäjäkeskittymä.
Noin 700 asukkaan ruukkikylissä toimii pian sata
yritystä.
Yrittäjille ja heidän työntekijöilleen toimiva koulu ja
päiväkoti paikan päällä on elinehto

23.1.2020
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Osaava henkilöstö
■

Osaava henkilöstö osaisi tuottaa ammattitaitoista
koulutus- ja varhaiskasvatusstrategiaa ja päättäjille
aitoja strategisia vaihtoehtoja.

■

Osaava henkilöstö mahdollistaa monipuolista
opetusta myös kylien päiväkodeissa ja kouluissa.
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Vaikutuksia

1. kaupungin strategiaan

2. lapsiin ja perheisiin

3. elinkeinotoimintaan

4. talouteen

Salon kärkihankkeet
https://www.salo.fi/kaupunkijahallinto/strategiajatalous/strategiajavisio/karkihankkeet/default.aspx
Oppimisympäristöselvitys on kärkihanke. Se ei ota kantaa, mitkä muut kärkihankkeet ovat sen rajapintoja ja miten esitetyt ratkaisut
vaikuttavat niihin tai mitä muut hankkeet vaikuttavat kouluverkkoon. Näkemyksemme mukaan esitys on ristiriidassa mm. kärkihankkeiden
1, 7, 8 ja 9 kanssa. Muutama poiminta Teijon Ruukkikylien näkökulmasta:
■

(1) Salo 2021: jollain aikataululla tuleva sote-uudistus
–
Sote-uudistuksen myötä kaupungin tehtävät muuttuvat merkittävästi. Opetustoimen rooli korostuu jatkossa.

■

7) Tunnin juna
–
Mitkä ovat tunnin junan hyödyt eri kylille? Teijon Ruukkikylien pohjoisosat – Kirjakkala ja Mutainen – sijaitsevat n. 15 km
päässä rautatieasemalta, eivätkä Teijo ja Matilda sijaitse kuin 5 minuutin ajomatkan päässä edellisistä. Lyhentää
huomattavasti matka-aikaa pk-seudulle meille kaikille.

■

(8) Tulevaisuuden asumisympäristö: Salon asuntopoliittinen ohjelma 2030 (julk. 28.10.2019)
–
Sekä Teijo että Matilda ovat asemakaavoitettuja taajamia. Tuleva asuminen Salossa pyritään ohjaamaan taajamiin. Teijon ja
Matildan kohdalla mainitaan erikseen, että omakotitalotontteja on myynnissä ja niitä kaavoitetaan tarvittaessa lisää.
–
Vapaa-ajan tontteja on alueella vielä paljon rakentamatta. Ruukkikylät ovat Salon merellistä osaa, poikkeuksellinen alue,
koska kaava mahdollistaa sekä taajamatyyppistä vapaa-ajan asumista että pysyvää asumista.
–
Ohjelmassa korostetaan, että Salo suhtautuu positiivisesti vapaa ajan asuntojen pysyväksi asunnoiksi muuttamiseen.

■

(9) Tulevaisuuden liikkumisjärjestelmä
–
Paikku on juuri aloittanut toimintansa ja helpottaa liikkumista keskustasta kylille ja kylistä keskustaan.
Tämä toki esityksessä huomioidaan, mutta unohdetaan kokonaan linjojen kaksisuuntaisuus: lapset voivat
kulkea Paikussa myös keskustasta kylille.

■

Huom. Myös Älykaupunkihanke palvelee koko Salon kaupunkia, maaseutuakin

23.1.2020
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Vaikutuksia

1. kaupungin strategiaan

2. lapsiin ja perheisiin

3. elinkeinotoimintaan

4. talouteen

Strategiatarkastelu kouluista ja päiväkodeista
Oppimisympäristöselvityksessä jokaisesta Salon koulusta ja päiväkodista olisi pitänyt laatia analyysi, joka
auttaa päättämään, mikä on yksikön rooli tulevaisuuden Salossa. Analyyseihin kootaan selvityksen
tavoitteiden kannalta oleelliset asiat. Alla muutamia ”sekalaisia” ajatuksia Teijon koulusta.
Vahvuudet
•
•
•
•
•
•
•

Heikkoudet

Terve kiinteistö
Iso piha ja pallokenttä/jääkiekkokaukalo
Monipuoliset luokka- ja pienryhmätilat, joita parhaillaan
kunnostetaan
Iltapäivätoiminta Kyläyhdistyksen järjestämänä
Sijaitsee Teijon kansallispuiston vieressä
Hyvä ilmapiiri
Koko kylä kasvattaa –ajattelu tukee koulutyötä

Mahdollisuudet
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Liian pieni oppilasmäärä ja sitä kautta liian korkea
kustannustaso
Kaksi opettajaa
Ei omaa liikuntasalia, matkaa 400 m

Uhkat

Alueella kaksi asemakaavoitettua kylää
Kaikkiin ruukkikyliin houkuteltavissa uusia asukkaita
Työpaikkoja kylillä
Paikku liikkuu ja voi tuoda oppilaita kauempaakin
Sertifioitumassa Luontokouluksi
Luovat keinot kustannusten karsimiseksi
Koulukiinteistön koko mahdollistaa päiväkodin siirron samaan
yhteyteen

23.1.2020

•

Teijon Alueen Kyläyhdistys ry

•

•
•

Jos koulu ei saa pitkäaikaista jatkolupaa, se ja koko alue
näivettyy: riskeeraa Salon matkailun kärkeä sekä monien
teollisten yritysten toimintaa, erityisesti laajenemista ja
rekrytointeja, pitkällä tähtäyksellä myös investointeja.
Kiinteistön kuntoluokka 2 – vaatii ei-kiirellistä remontointia
Kalliorinteen päiväkodin pienuus vaikeuttaa kyliin muuttoa ja
sitä kautta oppilasmäärän nousua
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Vaikutuksia

1. kaupungin strategiaan

2. lapsiin ja perheisiin

3. elinkeinotoimintaan

4. talouteen

Strategiatarkastelu kouluista ja päiväkodeista
Oppimisympäristöselvityksessä jokaisesta Salon koulusta ja päiväkodista olisi pitänyt laatia analyysi, joka
auttaa päättämään, mikä on yksikön rooli tulevaisuuden Salossa. Alla muutamia lasten vanhempien
kirjaamia ajatuksia Kalliorinteen päiväkodista.
Vahvuudet
•
•
•
•
•
•
•

Heikkoudet

Lyhyet päiväkotimatkat
Tutut varhaiskasvattajat
Tutut lasten vanhemmat, Koko kylä kasvattaa -ajattelu
Kalliorinteen leikkipiha on iso
Vieressä laaja metsäalue ja luonnonläheisyys muutenkin:
Metsämörri- ja muu luontopainotteinen toiminta: luontopolut ja
tutkimusmatkat - järvi, meri, lampi…
Hyvä henki
Hyvä, ammattitaitoinen henkilöstö sekä heidän asenteensa,
jolla pieni päiväkoti toimii hienosti.

Mahdollisuudet
•
•
•

Tila kerrostalohuoneisto
Henkilöstöresurssit niukat
Päivähoitoon pääsyä joutuu odottamaan
Esiopetus puuttuu

Uhkat

Luontokouluyhteistyö
Kasvupotentiaali
Koulukiinteistön koko mahdollistaa päiväkodin siirron samaan
yhteyteen – selvitettävä asia

23.1.2020
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•
•
•

Kalliorinteen päiväkodin pienuus vaikeuttaa kylille muuttoa
Päiväkodin lopettaminen
Lapsiperheiden muuttaminen pois alueelta
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Vaikutuksia

1. kaupungin strategiaan

2. lapsiin ja perheisiin

3. elinkeinotoimintaan

4. talouteen

Oppimisympäristöselvityksen toimenpideehdotusten vaikutuksia
lapsiin ja perheisiin
23.1.2020
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Teijon koulun oppilaat laativat
vetoomuksen itsenäisesti.
Aloite tuli oppilaskunnan
hallitukselta.
23.1.2020
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Vaikutuksia

1. kaupungin strategiaan

2. lapsiin ja perheisiin

3. elinkeinotoimintaan

4. talouteen

Eräitä lapsivaikutusten lähtökohtia 1
Viite:
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10
024/161441/VN_2019_4_Lapsen_aika.pdf
Oppimisympäristöselvitys on monilta osin Suomen
hallituksen Lapsen aika -lapsistrategian kirjaimen ja
hengen vastainen. Strategiassa korostuvat mm.
■

Lapsi- ja perhemyönteinen yhteiskunta asettaa
arvovalinnoissaan lapset, nuoret ja perheet
etusijalle, politiikan keskiöön

■

Jokainen lapsi, nuori ja vanhempi/huoltaja on osa
yhteisöjä, tuntee kuuluvansa niihin voi vaikuttaa
niihin toimillaan

■

Lasten ja nuorten kaverisuhteet vahvistuvat ja
yksinäisyys vähenee

■

Perheiden yhdessä viettämä aika lisääntyy ja
koetaan myönteiseksi

■

Jokaisella lapsella ja nuorella on oma jatkuvan
kasvun ja oppimisen polku, joka huomioi
yksilölliset erot

■

Lisää huomioita liitteessä

Selvitys ei mainitse Suomen hallitusohjelmaa 2019.
Asioista osa vilahtaa, mutta selkeä kannanotto ja
erityisesti valmistelun näkökulma puuttuu. Asiat ovat
toki vielä vailla lainsäädäntöä, mutta on selvää, että
hallitusohjelman tavoitteita kohti on hyvä pyrkiä.
■

Hallitusohjelma on mainittu myös 30.9.2019
lähettämässämme kannanotossa

Liite, s. 1-3
Pia Setälä Kyläkouluseminaarissa 3.10.2019

23.1.2020
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Vaikutuksia

1. kaupungin strategiaan

2. lapsiin ja perheisiin

3. elinkeinotoimintaan

4. talouteen

Eräitä lapsivaikutusten lähtökohtia 2
Selvitys näkee 2016 voimaan tulleen opetussuunnitelman tavoitteet ja sen tarjoamat
mahdollisuudet rajallisesti.
■

Ehjät oppimispolut nähdään vain suurten
yksiköiden kohdalla: maaseututaajamiin ei etsitä
joustavia ratkaisuja, kuten
– Edistyneemmät/yhdysluokkien vanhemmat
lapset voivat auttaa toisia
– Henkilökohtaiset opetussuunnitelmat helppo
toteuttaa yhdysluokissa
– Yhdysluokissa lapsi voi edetä nopeammin:
kehitystä ei rajoiteta omaan ikäryhmään

Lasten oppimisen näkökulmasta Salo jäänee jälkeen
edistyneistä kunnista.
■

Nykyteknologian mahdollisuudet jäävät liian vähälle
huomiolle tai ne suorastaan torjutaan: esim.
opettajan johdolla opiskelu verkon yli (rajatut aineet)

■

Koulujen profiloituminen on selvityksessä todettu,
mutta esimerkiksi Teijon koulun jo tapahtunutta
erikoistumista luontokouluksi
ei huomioida. Lisäksi tärkeää olisi erikoistumisen
koordinointi koko Salon alueella.
– Riski koulujen polarisoitumisesta ”hyviin” ja
”vähemmän hyviin”, jos koordinointia ei ole?
– Miksi 8.10.2017 Salon kaupungin-hallitukselle
jättämämme esitys (liitteineen) Luontokoulun
perustamisesta Teijolle on jätetty selvityksen
aineistosta pois? (Luontokoulusuunnitelma toki
on!)

■

On epäreilua käyttää koulun pienuutta ja oppimisen
tason kyseenalaistamista perusteluna lakkautukselle,
jos asiasta ei ole mitään näyttöä!

Maailma muuttuu, myös opetuksen järjestämisen on
muututtava!

■

Ehdotuksessa ei ole mitään sellaista uutta, joka
joustavoittaisi tulevaisuuden haasteisiin
vastaamista

23.1.2020
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Vaikutuksia

1. kaupungin strategiaan

2. lapsiin ja perheisiin

3. elinkeinotoimintaan

4. talouteen

Jos Salon kaupunki lakkauttaa Teijon koulun
Nykytila Teijon koulussa

Tulevaisuus ilman koulua

■

Koulussa on 31 lasta

■

Vanhemmille tehdyn kyselyn tuloksia seuraavilla dioilla

■

Lapset tulevat 25 perheestä

■

■

Vanhempien ammatteja mm.: sähköasentaja,
palveluneuvoja, hiihtokeskustyöntekijä, sirkustaiteilija,
sosiaaliohjaaja, yrittäjä, lukkoseppä, sairaanhoitaja,
konepuuseppä, lehtori, pintakäsittelijä,
lastentarhanopettaja, toimitusjohtaja

■

Vanhemmista 30 % käy (osan aikaa) töissä Salon
ulkopuolella

Kyselyyn vastanneista lapsiperheistä yli 60 % ilmoittaa
harkitsevansa muuttoa Salosta pois.
–
Muuttamisen todennäköisyys vaihtelee välillä
35-100 %, todennäköisyyksien keskiarvo 75 %
–
Alueemme asukkaat ovat valinneet maalla asumisen
itselleen sopivimmaksi. Osalle vaihtoehto olisi jokin
toinen Salon kylä. Kun kaupunkiin ei luoteta, muutetaan
mieluummin kokonaan pois.

■

Perheistä 75 % on muuttanut alueelle. Osa heistä on
paluumuuttajia eli perheen äiti tai isä on viettänyt
lapsuuden Teijon alueella.

■

Joku voi nähdä tämä uhkailuna tai kiristyksenä – tällainen
asenne on perheiden väheksymistä. Me tunnemme nämä
perheet. Hätä ja pelko ovat aitoja ja suuria.
–
Poismuuttajien joukossa olisi myös niitä, jotka ovat juuri
kotinsa tänne siirtäneet
–
Tärkeää huomata, että jo lakkautuksen uhka ja
varsinkin päätös vaikuttaa myös muihin kuin
lapsiperheisiin ja ennen kaikkea tänne muuttoa
harkitseviin.
–
Liitteessä esimerkkejä perheiden tilanteista.
Liite, s. 4

■

Lasku on mittaamattoman suuri, jos koulusiirron
seurauksena yksikin lapsi sortuu huumeisiin.

23.1.2020

Teijon Alueen Kyläyhdistys ry

Kysely liitteessä s. 5-6

18

Kyselyssä vanhemmille kartoitettiin muutosten tärkeyttä ja suuntaa (+/-). Kysely tehtiin joulu-tammikuussa.
Vaikutuksia

Koulun lopettamisen vaikutukset lapsiperheille Teijon alueen kylissä
Kolme tärkeintä muutosta omalle perheelle
Painoindeksi = vaikutuksen määrä (1-3) * voimakkuus ja suunta (-2 … +2)

2. lapsiin ja perheisiin
-110

-100

-90

Lapsen elämässä vanhempia
askarruttaa eniten koulupäivän ja
–matkan pituuden sekä koulun ja
opetusryhmän koon kasvu.
Perhe-elämän osalta ylivoimaisesti
tärkein asia on se, että perheiden
halukkuus/mahdollisuus asua
Teijon alueen kylissä vähenee.

Sanallisia kommentteja liitteessä.

Liite, sivut 5-10

vastaajina 19 perhettä,
joilla lapsi Teijon koulussa

23.1.2020

Teijon Alueen Kyläyhdistys ry
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K. Koulupäivän pituus muuttuu
V. Halukkuutemme asua Teijon alueen kylissä
I. Koulumatkan pituus muuttuu
L. Fyysinen oppimisympäristö (piha, luonto) muuttuu
A. Koulun koko kasvaa
B. Opetusryhmän koko kasvaa
P. Lapsen kokema turvallisuuden tunne muuttuu
O. Koulumatkan turvallisuus
Y. Vaikutukset perheemme vapaa-aikaan
T. Lapsen koulunkäyntiin liittyvät huolet
J. Lapsi siirtyy koulukuljetuksen piiriin
W. Vaikutukset vanhempien työpäiviin ja työelämään
F. Lapsen opettajat vaihtuvat
Z. Autolla liikkuminen lapsen koulun takia
N. Lapsen liikkuminen koulupäivän ulkopuolella
Ä. Kodin ja koulun välinen yhteistyö muuttuu
X. Vaikutukset perheemme talouteen
Q. Lapsen kaveripiiri muuttuu
Å. Aamu-/iltapäivätoiminnan saatavuus muuttuu
U. Lapsen koulunkäyntiin liittyvät ilot
M. Lapsen harrastusmahdollisuudet ovat erilaiset
C. Muutos yhdysluokasta vuosiluokka-kohtaiseen opetukseen
H. Joustavammat ja monipuolisemmat opetusryhmät
G. Valinnaisaineiden saatavuus muuttuu
E. Kouluterveydenhoitaja ja kuraattori useammin omalla koululla
D. Erityisopettaja koululla päivittäin

0

10

20

7
12

4
4
8
7

2
3
1
2
1
0

Tärkeysmainintoja sai
sanoa
3/vastaus

2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Lakkautuksella olisi
muutama positiivinen
vaikutus. Näiden painoarvo
on vanhempien mielestä
vähäinen.
19

Muuttoaikeet ja työpaikkakunnat

Huom. Osa perheistä on jakanut
100 % todennäköisyyttä 2-3
vaihtoehdolle. Muutama ei
vastannut kysymykseen. Siksi
lukumäärässä pieni heitto
vastanneiden kokonaismäärään.
23.1.2020

Teijon Alueen Kyläyhdistys ry
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Vaikutuksia

1. kaupungin strategiaan

2. lapsiin ja perheisiin

3. elinkeinotoimintaan

4. talouteen

Jos Salon kaupunki lakkauttaa Kalliorinteen
päiväkodin
Nykytila Kalliorinteessä

Tulevaisuus ilman omaa päiväkotia

■ Kalliorinteessä on kirjoilla 20 lasta,
joista alle 3-vuotiaita on 3. Yksi ryhmä.

■ Kyselyyn osallistuneista 15 lapsiperheestä yhtä lukuun ottamatta kaikki
ilmoittavat harkitsevansa muuttoa pois
Teijon alueelta – ja valtaosa muuttaisi
Salosta pois.

■ Päiväkoti on täynnä. Jos nyt ilmoittaa
lapsen päiväkotiin, todennäköisesti saa
paikan vasta kesän jälkeen.
– Tilanne on ollut useana vuonna
sama
■ Lapset tulevat 19 perheestä – perheet
osin samoja kuin koululaisten perheet

■ Lasten vanhemmista melkein kaikki
ovat muuttaneet alueelle
23.1.2020

Teijon Alueen Kyläyhdistys ry

■ Yhdeksän perhettä ilmoittaa
muuttavansa Salon ulkopuolelle
yli 80 % todennäköisyydellä.
– Ks. Siniset topat edellisellä sivulla

Kysely liitteessä s. 11-12
21

Kyselyssä vanhemmille kartoitettiin muutosten tärkeyttä ja suuntaa (+/-). Kysely tehtiin joulu-tammikuussa.
Vaikutuksia
2. lapsiin ja perheisiin

Lapsen elämässä vanhempia
askarruttaa eniten päiväkotimatkan ja
–päivän pituuden kasvaminen. Lasten
turvallisuuden tunne kärsii, ohjaajat
saattavat vaihtua ja ryhmäkoko kasvaa.
Perhe-elämän osalta autolla liikkuminen
lisääntyy ja vanhemmat joutuvat
tekemään työelämään liittyviä
järjestelyjä. Tämä näkyy siinä, että lähes
kaikki kyselyyn vastanneet vanhemmat
harkitsevat muuttavansa pois Teijon
alueen kylistä – ja valtaosa jättäisi
Salon kaupungin.

Tärkeysmainintoja sai
sanoa
3/vastaus

Huom. Kaikki vaikutukset
negatiivisia. Kalliorinteen
lakkautuksella ei siis olisi
vanhempien mielestä mitään
positiivisia vaikutuksia.

Liite, sivut 11-15
23.1.2020
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Vaikutuksia

1. kaupungin strategiaan

2. lapsiin ja perheisiin

3. elinkeinotoimintaan

4. talouteen

Jos Salon kaupunki lakkauttaa Teijon koulun ja/tai Kalliorinteen
päiväkodin, menetetään Kyläyhdistyksen lapsiperheiden ja koulun
hyväksi tekemä pitkäjännitteinen työ, mm.:
■

Teijon koulu on ainoana Salossa Suomen
ympäristö- ja luontokoulujen liiton koejäsen
– Kyläyhdistys ollut vahva tuki ja työrukkanen
opettajille, jotka pelaavat niukoilla
resursseilla
– https://www.luontokoulut.fi/palveluntarjoaja
/teijon-koulu/
– Käytännön yhteistyö Metsähallituksen
kanssa aloitettu ja jatko sovittu.
Yritysyhteistyöstä suunnitelmia.
– Varsinainen jäsenyys haettavissa pian

■

Koulurakennuksen ja pihan hyväksi on tehty
mittavia parannuksia 2019-2020
– Koulun sisätiloissa on käynnissä maalausprojekti: luokkahuoneiden, eteistilojen ja
vessojen seinät, katot, ovet, kakluunit jne.
pintakäsitellään. Tilojen muuntojoustavuutta
lisätään.
– Koulun pihalta kaadettiin n. 30 isoa,
huonokuntoista puuta ja raivattiin risukkoa,
jotta piha on turvallisempi ja jotta kahden
hehtaarin tontin jalopuut menestyvät
paremmin.

■

Kyläyhdistys on järjestänyt/järjestää työllistämistuella ja omalla kustannuksella lasten iltapäivätoiminnan 2018-2019 ja 2019-2020.
– Samalla on luotu selkeä, muille kylille
kopioitavissa oleva toimintamalli, jolla
kolmas sektori pystyy järjestämään
iltapäivätoiminnan hyvin kustannustehokkaasti.

■

Kyläyhdistys järjesti koulun 150-vuotisjuhlat
7.9.2019 ja sai paljon myönteistä julkisuutta Salolle
ja kyläkoululle

■

Kyläyhdistys ja koulu ovat julkaisseet 20 vuoden
ajan Teijo+ -matkailulehteä, jonka tekemiseen
oppilaat ovat osallistuneet ja samalla oppineet
mediataitoja. Lehti on ollut tärkeä Salon ja Teijon
Ruukkikylien matkailun kannalta. Tuotto on käytetty
leirikouluihin ja lasten virkistykseen.

23.1.2020

Teijon Alueen Kyläyhdistys ry
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Vaikutuksia

1. kaupungin strategiaan

2. lapsiin ja perheisiin

3. elinkeinotoimintaan

4. talouteen

Jos Salon kaupunki lakkauttaa Teijon koulun ja/tai Kalliorinteen
päiväkodin, se uhkaa näivettää paikallisia liikuntaharrastuksia
Talviaikaan

Kesäaikaan

”Teijon Tovereiden Urheilutalo sijaitsee 400 metrin
päässä Teijon koululta. Siellä järjestetään koulun
liikuntatunnit. Lisäksi talolla järjestetään talviaikaan
joka ilta jotain urheilutoimintaa kyläläisille.

”Koulun ja päiväkodin lopettaminen on järkyttävä
uutinen alueellemme.

Tiistaisin on pikkulasten ja alakoululaisten sählyilta.
Torstaisin Urheilutalolla pidetään Salon kaupungin
nuortenilta. Sunnuntaisin on isien ja poikien peli-ilta.
Tilaisuudet ovat tärkeä kohtaamispaikka myös
vanhemmille – jälkipelit ovat aina Kyläkaupalla.

Kaupungin maksamat Urheilutalon käyttökulumaksut
ovat erittäin tärkeitä pienen yhdistyksen taloudelle. Jos
päiväkoti ja koulu loppuu, lapsiperheet vähenevät, uusia
ei tule. Vaikuttaa varmasti kerho- ja liikuntaryhmien
pienenemisen kautta koko seuran toimintaan.
Salon kaupungin järjestämä ja rahoittama toiminta
Teijon seudulla näivettyy entisestään. Täältä on jo
lakkautettu kuntorata ja viimeinen oli sekä Teijon että
Kirjakkalan urheilukentän ylläpidon lopettaminen.”

Kirjakkalan Alku –urheiluseura on omalta
osaltaan ollut vaikuttamassa nuorten harrastusmahdollisuuksiin. Olemme keränneet varoja tekemällä
paljon talkootöitä mm. Metsähallitukselle.
Jos koulu ja päiväkoti lopetetaan, menee tämä vuosien
uurastus osittain hukkaan. On itsestään selvää että
lapsiperheet muuttavat pois alueelta. Siitä johtuen
seuran toiminta varmasti "näivettyy”, eikä esim. kesätiistaisin pidettävät nuorten yleisurheiluillat Alun
kentällä ole enää sitä samaa sosiaalista kanssakäymistä kuin nyt.
Kesäkuussa 100 vuotta yhtäjaksoisesti toimineelle
Kirjakkalan Alku ry:lle mieluisa synttärilahja olisi tieto
siitä, että koulu ja päiväkoti jatkavat toimintaansa.”
Lasse Kurppa, pj

Pekka Kari, pj
23.1.2020
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Vaikutuksia

1. kaupungin strategiaan

2. lapsiin ja perheisiin

3. elinkeinotoimintaan

4. talouteen

Teijon koulun oppilasmäärä junnaa nykytasolla,
Oppilasmäärä

koska koulu on ollut säännöllisten lakkautusuhkien alla 1990-luvulta saakka
Vanhemmat oppilasmäärät epävarmoja, koska
tietosuojasyistä koulun arkistot viety Salon keskustaan.

40
30

Lehdistössä keskustelua Perniön/Salon kyläkoulujen lakkautuksesta
1997-98

1990

2006

2000

2014

2007-08

2009

2015

2016

2019

2020

kuntaliitos

Kuntaliitoksen jälkeen Teijo oli hetken aikaa ”palvelu-/koulukylä”, johon
sisältyi lupaus koulun säilymisestä. Se näkyi oppilasmäärässä.

Muutamat alueen asukkaat ovat sijoittaneet lapsensa Salon muihin
kouluihin. Yksi syy tähän on, etteivät he luota oman koulun säilymiseen.

Maineesta ei pääse eroon: Positiivisiinkin uutisiin kytketään aina maininta
uhkasta: ”150-vuotias Teijon koulu Salossa tähtää luontokouluksi –
kyläkoulu ollut useasti lakkautusuhan alla” YLE 6.9.2019.

Kalliorinteen päiväkodin pienuus on rajoittanut alueelle muuttoa ja siis
myös koulun oppilasmäärää. Teijolla ei ole perhepäivähoitoa. Salossa
lapsista n. 70 % on varhaiskasvatuksen piirissä. Mikä on se yhtälö, jolla
20-paikkainen päiväkoti mahdollistaa 40-50 oppilaan koulun?

23.1.2020

Teijon Alueen Kyläyhdistys ry
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Vaikutuksia

1. kaupungin strategiaan

2. lapsiin ja perheisiin

3. elinkeinotoimintaan

4. talouteen
2008

Perniönseudun Lehti 31.12.2008
2006

YLE
2015

PSL
2014
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Vaikutuksia

1. kaupungin strategiaan

2. lapsiin ja perheisiin

3. elinkeinotoimintaan

4. talouteen

Oppimisympäristöselvityksen
toimenpide-ehdotusten
vaikutuksia elinkeinotoimintaan Teijon alueella
23.1.2020

Teijon Alueen Kyläyhdistys ry

27

Vaikutuksia

1. kaupungin strategiaan

2. lapsiin ja perheisiin

3. elinkeinotoimintaan

4. talouteen

Lähtötiedot ja kartoitus Teijon alueen yrityksille
Teijon alueen yritykset 2020

Kysely yrityksille

■

Postinumerot 25570 Teijo (sis. Teijo, Kirjakkala, Mutainen)
ja 25660 Mathildedal

■

■

Lähde: Fonecta

■

Rekistereissä yrityksiä lähes sata, joista arviolta
60 aktiivisia. Uusia yrityksiä syntyy/muuttaa.
Matkailualalle tarvitaan nykyisiä palveluja täydentäviä
yrityksiä. (Kansallispuiston ja erityisesti ruukkikylien
kävijämäärät suuria ja kasvavat edelleen.)

Lähetimme keskeisille matkailu- ja palveluyrityksille sekä
suurimmille teollisille työllistäjille (yht. 25 yritystä) avoimen
kyselyn, jossa kartoitimme koulun ja päiväkodin
mahdollisen lakkautuksen lyhyen (1-2 v) ja pitkän (yli 5 v)
aikavälin
–
Työntekijävaikutuksia
–
Investointivaikutuksia
–
Imagovaikutuksia

■

Vakituisen henkilöstön määrä arviolta 200; sesonkityöntekijöitä runsaasti. Valtaosin pieniä 1-2 hengen
yrityksiä, joukossa myös osa-aikayrittäjiä.

■

■

Yritysten liikevaihto yhteensä n. 55 milj. € (2018)

■

Suurimmat työllistäjät Western Shipyard (65 hlöä) ja
Marine Alutech (60)
–
Huom. Vossloh Cogifer lopettaa Teijolla 4/2020,
irtisanotaan 10 henkeä (> 50 v)
–
Alueella teollisuuden toimitilat ja tilauskirjat
täynnä, kysyntää tiloille on

Matkamessujen aikaan, tiukalla aikataululla saimme
15 vastausta. Mukana ovat kaikki merkittävät työllistäjät ja
isoimmat matkailuyritykset. Kyselyyn vastasi yrittäjä/
toimitusjohtaja/CEO seuraavista yrityksistä:
–
Oy Western Shipyard Ltd, Marine Alutech Oy Ab,
Kirjakkalan Ruukkikylä & Extreme Fun, Helmivene,
Oy Aluekehitys RD, Mathildedalin Panimo Oy, Hotel
Mathildedal, Mathildan Marina, Mathildedalin
Kyläleipuri Oy, Teijon Masuuni Oy, Teijo Cafe &
Bakery, Ruukin kehräämö ja puoti Oy, Teijon
Kyläkauppa Oy, Teijo Ski & Action Park, Teijon
Kiinteistyöhuolto Oy
–
Tulokset on tiivistetty seuraaville dioille
–
Sanalliset kommentit liitteessä

Liite, s. 16-21

23.1.2020
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Vaikutuksia

1. kaupungin strategiaan

2. lapsiin ja perheisiin

3. elinkeinotoimintaan

4. talouteen

Yrityskyselyn tuloksia:

Mahdollisen Teijon koulun ja Kalliorinteen päiväkodin
lakkautuksen vaikutuksia yrityksiin 1-2 vuoden tähtäyksellä
Työntekijävaikutuksia

Imagovaikutuksia

■ Työntekijöiden saatavuus heikkenee

■ Masentavaa päättäjien sekoilua

■ Ei saada sitoutettua työntekijöitä, vaan
ollaan sesonkityöntekijöiden varassa

■ Selvityksen julkistus tehnyt jo isosti hallaa

■ Turussa asuvat työntekijät eivät edes
harkitse muuttoa tänne
■ Telakalla tarve rekrytoida 5-8 nuorta.
Vaikeuttaa uusien nuorien työntekijöiden
rekrytointia.
■ Työntekijöitä on tänne vaikeahko saada.
Matka Salosta on pitkä työpaikkaa
ajatellen. Perheelliset kysyvät aina heti
koulua ja päiväkotia. Lisätyövoiman tarve
olisi 1,5-3 henkilötyövuotta.

■ Yksi lapsiperhemuuttaja peruutti tulonsa
11.12.2019
■ Koulun ja hoitopaikan puute heikentää
mielikuvaa koko alueesta
■ Elävä kylä -imago kärsii heti. Tulee nopeasti
“luovutusfiilis”!
■ Alueen vetovoima heikkenee

■ Alue näivettyy 1990-luvun tasolle
■ Mahdollisuus elää ja yrittää kaventuu
Liite, s. 16-21

23.1.2020
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Vaikutuksia

1. kaupungin strategiaan

2. lapsiin ja perheisiin

3. elinkeinotoimintaan

4. talouteen

Yrityskyselyn tuloksia:

Mahdollisen Teijon koulun ja Kalliorinteen päiväkodin
lakkautuksen vaikutuksia yrityksiin yli 5 vuoden tähtäyksellä
Työntekijävaikutuksia

Investointi- ja toimintavaikutuksia

■

Todennäköisesti työntekijöiden tarve pienenee

■

Negatiivinen vaikutus vielä isommalla kertoimella

■

Vaikeuttaa korvausrekrytointeja eläköityvien tilalle. Yrityksen
työnluonteesta johtuen (24/7) on tärkeää, että osa työntekijöistä
asuu telakan läheisyydessä, jotta voivat joustavasti käydä
tarkastuskäynneillä, kun tarvetta.

■

Pitkänajan investoinnit, energia- ym. ratkaisut menevät jäihin

■

Uskaltaako enää investoida mihinkään?

■

Vaarantaa majoituskapasiteetin lisäykseen liittyvän 500.000700.000 € investoinnin

■

Vaarantaa elämys- ja ryhmäpalvelujen kehittämisen, investointina
80 000-100 000 €.

■

Jos henkilökuntaa ei saada rekrytoitua, niin investointeja ei tulla
jatkamaan Teijolla (Marine Alutech)

■

Toiminnan supistamis-/lakkautusuhka, koska vielä nykyisin
talvikuukaudet tappiollisia. Voidaan kuitenkin pitää palveluja auki
perheiden ja ylipäätään kyläisten varassa.

■

Yrityksessä menossa ajattelutavan muutos luontoa ymmärtäväksi.
Kaksi vaihtoehtoa: Jos luontoa ei ymmärretä, toiminta supistuu 1-2
työntekijän pikkufirmaksi. Tavoitteena luonnollisesti tehdä asiat
oikein, luontoa ymmärtäen. Silloin yritys voi palkata tulevaisuudessa
5-7 ympärivuotista työntekijää.

■

Ei saada ammattitaitoisia ympärivuotisia työntekijöitä, joita
tarvitaan kasvuun ja laadun nostamiseen

■

Vaikea saada sitoutuvia työntekijöitä

■

Henkikunnan määrä supistuu 3-5 henkeä. Päiväkodin ja koulun
tilanne vaikuttaa varmasti uuden henkilökunnan rekrytointiin.
(Marine Alutech)

■

Koulu- ja päiväkoti tarvitaan, koska
– Tavoitteena on toimintamme - ja koko alueen – ympärivuotistaminen
– Jos toiminta laajenee nykytahtia, lisätyövoimaa tarvitaan 3 htv
– Teijon alueen vetovoima on kasvanut ja myös meidän
henkilökuntaa on muuttanut Salon alueen ulkopuolelta
Teijoon, koska palvelut ovat viime vuosina parantuneet/
lisääntyneet. Kylältä löytyy terveyspalveluita lukuun ottamatta
lähes kaikki tarpeellinen lapsiperheille. (Marine Alutech)

23.1.2020

Teijon Alueen Kyläyhdistys ry
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Vaikutuksia

1. kaupungin strategiaan

2. lapsiin ja perheisiin

3. elinkeinotoimintaan

4. talouteen

Yrittäjien kommentteja imagotyöstä
”Imagolliset seuraukset lakkauttamisista olisivat murskaavat. Me,
matkailuyrittäjät, olemme markkinoineet ja myyneet aluetta kyläidyllillä,
jossa palvelut pelaavat. Vastaamme päivittäin kysymyksiin, missä on
lähin päiväkoti tai koulu. Nämä palvelut ovat supertärkeä osa kylän
brändiä ja myyntivalttia. Me puhumme näistä palveluista aina niin
kotimaisille kuin kansainvälisillekin toimittajille, yhteistyökumppaneille
ja asiakkaille. Ne ovat kiinteä osa VisitSalon-matkailubrändiä ja
-kokonaisuutta täällä.
Meidät tunnetaan maailmalla elävänä kylänä, jossa on kaikki
tärkeimmät palvelut saatavilla ja matkailu on osa vanhaa, toimivaa
kyläyhteisöä. Kerrommekin aina asiakkaille, jos haluatte kokea
autenttisen kyläpäivän, jossa voitte tuntea olevanne osa kyläyhteisöä tulkaa tänne! Ja tämä on meidän matkailubrändin erottuvuustekijä ja
TÄRKEIN myyntivaltti!
Me yrittäjät olemme tehneet imagon eteen valtavasti töitä, mm.
kutsuneet & kestittäneet kotimaisia toimittajia kolmena vuotena
yhteensä n. 70 henkilöä. Ja aina puhumme Salon kaupungista ja
hyvästä yritysilmapiiristä, palveluista ja yhteistyöstä. Ja aina se
yhteisöllisyys, jossa koululla ja päiväkodilla olennainen rooli ovat olleet
ne houkuttelevimmat heistä. Ja juttuja on lehdissä ollutkin paljon.
Ulkomaisia toimittajia olemme yhdessä Salon kaupungin kanssa
- varovasti arvioiden - saaneet tänne n. 10 per vuosi viimeiset kolme
vuotta.” (Hotel Mathildedal, Krista Gustafsson ja Sami Tammi)
”Elävä, kehittyvä ruukkikylä sisältäen kaikki peruspalvelut ja
poikkeuksellinen yhteisöllisyys ovat Mathildedalin ruukkikylän brändin
ytimessä. Pitkällä tähtäimellä brändi muuttuu aidosti elävästä kylästä
rakennettuun kulissi-idylliin, kylä harmaantuu ja yhteisöllisyys ja
palvelut ovat katoamassa tai kadonneet, ruukkikylät eivät enää ole
matkailullisesti kiinnostava kohde.” (Kyläleipuri Elina Rantamäki)

”En ymmärrä kaupungin ratkaisua mahdollisesti lopettaa Teijon koulu ja
päiväkoti, sillä samaan aikaan teemme VisitSalon kanssa yhteistyötä
Teijon ja Matildan alueen nostamiseksi yhdeksi Salon vetovoimatekijöiksi. Matilda jo sitä on, mutta ahkerasti yritämme brändätä ja
mainostaa myös nyt Teijoa ja Kirjakkalaa Matkamessuilla. Salon
kaupunki tekee omien työntekijöidensä työpanoksen tyhjäksi, jos
lopettavat koulun ja päiväkodin, sillä me Yrityssalon kanssa yritämme
nostaa kuitenkin Teijon matkailija- ja samalla asukaskuntaa.” (Niina
Vihnusvuori, yrittäjä, Ravintola Teijon Arkki sekä Teijo Cafe&Bakery)
”Olemme ottaneet tietoisen riskin asettuessamme pieneen kyläyhteisöön, helpompaa toimiminen olisi ollut suuressa kasvukeskuksessa, missä asiakkaiden määrä on moninkertainen. Haluamme
kuitenkin vaalia ympäristö- ja luontoläheisiä arvoja, onhan luonnon ja
asuinympäristön vaikutuksista hyvinvointiin olemassa myös kiistatonta
tieteellistä näyttöä.
Ruukin Kehräämö alpakoineen on kiistatta ollut myös Salon
kaupungille tärkeä palapelin pala alueen tunnettuuden ja matkailun
edistämisessä. Teijon kyläkoulun lakkauttamisella on meidän, kuten
myös kaikkien alueen yritysten toimintaan vääjäämätön vaikutus.
Kyläkoulun olemassaolo mahdollistaa nuorten lapsiperheiden
muuttamisen alueelle, se tarkoittaa myös mahdollista työvoimaa alueen
yrityksille, elämisen ja yrittämisen jatkumista kyläyhteisössä. Toiminnan
jatkamista alueella täytyy harkita uudelleen, jos kaikki palaset eivät ole
kohdallaan.” (Sini Honkala ja Leena Rajala, yrittäjät)
”Ensimmäistä kertaa oli tänä vuonna Matkamessuilla vaikeaa esitellä
Teijon aluetta osana Saloa. Ei voinut kertoa ständillemme pysähtyneille,
että Teijolle voi tulla käymään vaikka jäädäkseen, on koulut ja päiväkodit vakiona.” (Kai Schneider, Kirjakkalan Ruukkikylä)
”Teijon pitää tarjota mahdollisuus lapsiperheille muuttaa tänne, mm.
pienkoulut ovat monille syy tulla alueelle.” (Niko Haro, Marine Alutech)
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Vaikutuksia

1. kaupungin strategiaan

2. lapsiin ja perheisiin

3. elinkeinotoimintaan

4. talouteen

Salon matkailu tarvitsee Teijon
koulun ja päiväkodin, jotta
ruukkikylät säilyvät elävinä

Yrityssalon dia, 9/2019
23.1.2020
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Oppimisympäristöselvityksen
toimenpide-ehdotusten
vaikutuksia talouteen
23.1.2020

Teijon Alueen Kyläyhdistys ry
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Oppimisympäristöselvityksen taloustarkastelusta
■

Selvityksen vahvuuksia on taloustarkastelu, joka
ymmärrettävästi keskittyy kuluihin.

■

Kuljetusten osalta tarkastelu on hyvä

■

Muu taloudellinen vaikuttavuustarkastelu puuttuu

■

Selvityksen talousosuuden ongelmia yleisellä tasolla:
– Puuttuu tieto siitä, mitä todellisuudessa eri
yksiköiden kohdalla säästetään
– Herää epäilys, ovatko tiedot eri yksiköiden
kesken vertailukelpoisia, koska kaupungilla ei
ole ollut yhtenäistä kirjaamisohjetta vuonna
2018, jonka tilinpäätöksestä tiedot ovat.
– Lasten ”haamusijoittamista” uusiin yksiköihin
ei ole tehty. Näin ollen suurempiin yksiköihin
siirtymisestä aiheutuvia säästöjä ja lisäkuluja
on vaikea hahmottaa.
– Tuntuu, että henkilöstökuluihin liittyvää
keskustelua ei haluta käydä
– Remontointikustannuksia ei huomioida
koulutasolla oppilaskustannuksissa.
Remontoinnin järkevyys ylipäätään, kun tiloja
on liikaa? Esim. Hermannin yläkoulu menee
kiinni viiden vuoden päästä. Sen remontointiin
on siihen mennessä käytetty 1,4 milj. €?

23.1.2020

Teijon Alueen Kyläyhdistys ry

■

Teijon kouluun liittyvä yksityiskohta. Koko
selvityksessä on ilmeisesti käytetty ajankohdan
9/2017 oppilasmääriä. Olisiko vertailun vuoksi voitu
laskea kulu myös nykyisellä oppilasmäärällä? Tästä
kärsivät erityisesti Märynummi, Teijo, Särkisalo ja
Ollikkala.
– Esimerkiksi Teijon oppilaskohtainen kulu
9/2019 oppilasmäärällä olisi 8.820.
Selvityksessä mainittu kulu on 10.850.

■

Selvityksen konsulttiosuuden yksi harmillinen puute
(johtuuko toimeksiannosta?) on se, että väestönkehitystä tarkastellaan koko Salon tasolla. Myöskin
nettomuuttoa ja tulomuuton tarvetta olisi ollut hyvä
vertailun vuoksi tarkastella alueittain.
– Esimerkiksi jakamalla Salo viiteen alueeseen
(vrt. Pia Setälä Kyläkouluseminaarissa
3.10.2019, diat 6-10) olisi saattanut löytyä
uutta näkökulmaa
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Vaikutuksia

1. kaupungin strategiaan

2. lapsiin ja perheisiin

3. elinkeinotoimintaan

4. talouteen

Mitä jatkuva lakkautusuhka vaikuttaa rahana?
■ Perheet eivät uskalla muuttaa kylille → verotulot ja valtionosuudet jäävät saamatta
– Yhteensä esim. 4-henkinen perhe, jossa vanhemmat töissä ja lapset koulussa:
arviolta 23.000 e/vuosi selvää rahaa pois kaupungin kassasta
– Lisäksi välilliset vaikutukset: Yritysten liikevaihto on pienempi, kun nämä perheet
eivät tule kaupunkiin/kylille ostamaan tuotteita ja palveluita.
■ Perheiden poismuuttokynnys on matalampi
– Suorat ja välilliset vaikutukset
■ Välilliset vaikutukset: Ihmiset eivät ehkä uskalla investoida kodin ostamiseen,
rakentamiseen tai remontointiin
– Tuotteita ja palveluja ostetaan vähemmän
■ Henkisiä vaikutuksia hankala mitata: Uhkat, pelot yms. kielteiset tunteet vievät energiaa,
jonka voisi käyttää positiivisiin asioihin.

23.1.2020
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1. kaupungin strategiaan

2. lapsiin ja perheisiin
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Talousrealismia
■

Onko aikaisempien koululakkautusten taloudelliset ja
muut vaikutukset kartoitettu?
– Onko mahdollista, että yksi osasyy Salon
väkiluvun laskuun ovat koululakkautukset ja
niiden jatkuvat uhkat?

■

Tulevaisuutta on vaikea ennustaa, mutta se ei ole
peruste pistää päätä pensaaseen.

■

Teijon suunnalla mittavimmat negatiiviset vaikutukset
Salon kaupungin taloudelle tulisivat yritystoiminnan
mahdollisuuksien heikkenemisen kautta. Liikevaihdot
pienenevät, yrityksiä ehkä jopa lopettaa tai siirtää
toimintojaan muualle. Summat ovat vähintään
satojatuhansia, pitkällä tähtäyksellä ne kertautuvat.

■

Realismia on myös positiivinen ajattelu:
Keskustelujemme pohjalta tuoreiden muuttajien
perässä olisi esimerkiksi pääkaupunkiseudulta
muuttamassa nuoria yrittäjäperheitä.
– Matildan ja Teijon maine kiirinyt – nyt saatetaan
olla merkittävän kasvun kynnyksellä
– Edellyttää tietysti palvelujen säilymistä!

23.1.2020

Teijon Alueen Kyläyhdistys ry

■

Yllättävän iso vaikutus voi olla myös perheiden toimilla.
Teimme kartoituksen ja kävimme keskusteluja
vanhempien kanssa: perheet kertoivat, miksi heidän on
pakko muuttaa, jos päiväkoti- ja koulupalvelut lähtevät
Teijon kyliltä. Riskiä nostaa, että niin moni vanhempi
käy jo nyt töissä Salon ulkopuolella.
– Tämän pohjalta on perusteltua olettaa, että
ainakin kymmenen Teijon alueen perhettä
muuttaa Salosta pois 1-2 vuoden sisällä. Näissä
perheissä on myös yläluokilla olevia lapsia.
– Poismuuttoliike käynnistyy heti, jos kielteinen
päätös tulee
– Pahimmillaan muuttajien määrä voi olla
esimerkiksi 15-20 perhettä, koska uhka koskee
myös perheitä, joissa ei ole pieniä lapsia
– Uusia perheitä ei muuta alueelle pysyvästi.
Lisäksi lapsiperheitä ei muuta myöskään alueen
vuokra-asuntoihin
– Osalla alueemme asukkaista on toinen asunto
pääkaupunkiseudulla tai Turussa. Osa heistä on
siirtänyt kirjat Saloon, vaikka työpaikka on
muualla. Nyt riskinä on, että he muuttavat kirjat
takaisin työpaikkakunnalle – ja Salo menettää
verotulot.
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Muutamia positiivisia esimerkkejä Teijolla
tehtyjen kyselyjen ja kartoitusten pohjalta
Mahdollisuus 2020-2021

Lähtökohtaoletus

Kunnallisveron lisäys*

Valtionosuuden kasvu**

Western Shipyardin palkkaustarve 5-8
henkilöä 2020-2021 (fakta). Yrityksen
palkkaamista työntekijöistä osa muuttaa
Teijolle tai muualle Saloon.

Työntekijöistä neljä muuttaa
Saloon. Heistä kahdella työssä
käyvä puoliso. Perheissä yht.
kolme peruskouluikäistä lasta.

6 x 7.000 = 42.000 €

3 x 4.500 = 13.000 €

Viisi uutta perhettä muuttaa Teijon kyliin
tuoreiden muuttajien perässä

Perheissä yht. 8 työssä käyvää ja
1,5 lasta/perhe.

8 x 7.000 = 56.000 €

7 x 4.500 = 31.500 €

Matkailuyritykset palkkaavat uusia
työntekijöitä, jotka siirtyvät opiskelijoista
työelämään tai muuttavat Saloon.

Oletus 5 työntekijää, joista osa
osa-aikaisia. Joukossa yksi yksinhuoltaja.

2 x 7.000 + 3 x 4.000 =
26.000 €

4.500 €

Matkailuyrityksissä nyt töissä nuoria
pendelöijiä esim. Turusta. Muuttavat
Teijon alueelle/Saloon.

Varovainen oletus: 3 työntekijää.

3 x 7.000 = 21.000 €

Lisäksi välilliset vaikutukset. Tilastokeskuksen (Kotitalouksien kulutusmenot 2016) mukaan 4-henkinen perhe käyttää esimerkiksi
elintarvikkeisiin n. 8.000 €/v. Nämä ja muiden tuoteryhmien sekä palveluiden ostokset siirtyvät jostain muualta Salon kaupungin liikkeisiin.

Vuositason vetotulojen ja valtionosuuden lisäys Salolle

Entäpä jos vastaava muuttovirta onkin toisinpäin?
23.1.2020

Teijon Alueen Kyläyhdistys ry

n. 145.000 €

n. 50.000 €

* Kunnallisveron lisäys laskettu suomalaisen keskiansiolla. Lähde: Veronmaksajain Keskusliitto.
** Valtionosuus Salossa ala-asteella n. 3 600 € ja yläasteella n. 5 800 €. Lähde: Pia Setälä,
Kyläkouluseminaari 3.10.2019. Tässä käytetty keskiarvoa.
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Selvityksen vaikuttavuustarkastelu puuttuu
■

Käsittääksemme aikataulusyistä selvityksen aikana (24 kk) ei ole tehty vaikuttavuustarkasteluita. Nyt meille
kylille ja koulun/päiväkodin lasten vanhemmille annetaan noin kuukausi aikaa tehdä nämä tarkastelut.
– Huom. Vuoden 2014 kouluverkkoselvityksessä on tehty vaikuttavuustarkastelua. Mallia sieltä?

■

Kouluja on Salossa ja sen kuntaliitoksessa muodostaneissa kunnissa suljettu aikaisemminkin. Osasta on
kulunut aikaa paljon, osasta vähemmän. Onko sulkemisista tehty vaikuttavuustarkasteluita – tai olisiko ne
pitänyt tehdä osana tätä prosessia?
– Ovatko silloiset säästölaskelmat pitäneet paikkansa?
– Ovatko lakkautukset parantaneet oppimistuloksia?
– Entä muut vaikutukset?

■

Asukkaat ymmärtävät säästöjen välttämättömyyden. Mutta jotta he ymmärtäisivät ja hyväksyisivät uudet
toimet, olisi tärkeää aidosti osallistaa ihmiset prosessin tärkeimmissä vaiheissa, esim. ”pidetään ideointi-ilta
säästökeinoista”. Lisäksi pitäisi osoittaa myös se, että aikaisemmilla sulkemisilla on saatu aikaan hyötyjä.
– Tärkeää on rehellisesti tarkastella, mitkä ovat suuriin oppimisyksiköihin siirtymisen hyödyt ja haitat

■

Netistäkin aineistoa löytyisi: Esimerkiksi Brahean (Turun yliopisto) suunnittelija, FT Sami Tantarimäki on
tehnyt tapaustutkimuksia lakkautetuista kouluista. Mitä lakkautuksesta opimme?

■

Lisäksi olisi ehdottomasti pitänyt luoda lyhyt katsaus muiden samankokoisten kaupunkien tilanteisiin sekä
aktiivisesti hakea malleja, joilla kyläkoulut ja muut pienet yksiköt voidaan säilyttää.

23.1.2020

Teijon Alueen Kyläyhdistys ry
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Tulevaisuuden
varhaiskasvatus- ja
perusopetuspalvelut Salossa
Yleisesti sekä
Kalliorinteen päiväkodin ja
Teijon koulun näkökulmasta

23.1.2020
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Eräitä näkökulmia tulevaisuuteen
YTT, tulevaisuustutkija Yrjö Myllylä

Muita tutkimuksia, ehkä trendejäkin

■

■

Maaseudun Tulevaisuus 16.12.: Lähes miljoona
suomalaista miettii vakavasti maallemuuttoa –
yrittäjistäkin lähes kolmasosa.

■

Ylen kysely: Yli puolet suomalaisista tuntee omaa
vastuuta ilmastonmuutoksen pysäyttämisestä
– BBC on viime aikoina hehkuttanut Iin kuntaa
ilmastomuutoksen edelläkävijänä. Voisiko
ideoita toteuttaa Salossakin? Iltalehti 15.12..

Millainen on Salon julkisen palveluverkon silmäkoko: Pitäisikö olla esim. 20 kilometrin välein jokin
kunnan ylläpitämä palvelu, jota alustana pitäen
voidaan tavoittaa kunnan asukkaat, myös esim.
vanhusväestö.

■

Lasten liikuntatottumukset muuttuvat kouluratkaisujen myötä. Tutkimusten mukaan lähikoulut
ylläpitävät koko elämän liikuntatottumukset
aktiivisempana.

■

Kyläkoulut alustana kylän toiminnoille - kuten
monessa kylässä Salossa on jo nyt. Teijolla tässä
kehittämisen mahdollisuuksia.

■

Tekniikan ja robotiikan kehittyminen mahdollistanee
itseohjautuvat autot jopa lähitulevaisuudessa. Salon
sijainti on loistava. Mitä kaikkea kehitys tuokaan
tullessaan.

■

Huomio millenniaaleihin ja maahanmuuttoon

■

■

Mitkä ovat Salon asukasmarkkinoinnin kärjet ja
miten kylät voivat asiassa auttaa. Monet trendit
tukevat Teijon Ruukkikylien kaltaisten monipuolisten kylien tulevaisuutta lähietäisyydellä
pääkaupungista ja Turusta.

Tuore väitöstutkimus: Tytti Pasanen, 2020.
Luontoympäristöjen läheisyys voi vähentää stressiä
ja kannustaa liikkumaan.

■

Onko opetuksen huippuasiantuntijoita kuultu tai
tutkittu? Yliopistot? Tai vaikkapa opetuksen
innovaatioita kehittävää HundrEDia?

Liite, sivu 22
23.1.2020
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Trendejä ja viime aikojen elämän realismia
”Salo on mukava pikkukaupunki, mutta on harhakuvitelmaa elää siinä
uskossa, että kaupungistumisen trendi tarkoittaisi ihmisten halua muuttaa
Salon keskustaan. On varmaan eläkeläiselle ok, mutta kaupungin palveluja
kaipaava nuori tai perheellinen muuttaja etsii todennäköisesti palveluiltaan
parempaa ja isompaa kaupunkia.” [Pk-seudulta muuttanut]
”Pelkästään omien somepäivitysten perusteella tuttavapiirissä on jo useita
perheitä, jotka ovat kiinnostuneet muuttamaan Teijon ruukkikyliin. Osa on
yrittäjiä tai suunnittelee yrittäjyyttä.” [1/2020 Matildaan muuttanut]
”Meillä oli kaksi pääsyytä muuttaa 1.1.2020 Turusta Mathildedaliin (päätös
tehty ennen koulun lakkauttamisjuttuja): Luonto ja homeeton, pieni luontokoulu eli Teijon kyläkoulu. Muutimme Turusta pois koulun sisäilmaongelmien ja
suurien luokkakokojen takia. Pienet sisäilmaltaan puhtaat koulut voisivat olla
Salon valttikortti saada enemmän perheitä muuttamaan Saloon. Tiedän tämän
olevan monille vanhemmille syy muuton harkintaan ja itse muuttoon.
Maallemuutto on myös joidenkin työntekijöideni toive, mutta he odottavat
tietoa siitä, voiko tänne muuttaa perheelliset aiheuttamatta lastensa hyvinvoinnille haittaa mm. pitkillä koulumatkoilla tai pienten lasten perheethän eivät
voi muuttaa tänne ollenkaan jos ei ole hoitomahdollisuutta.” [1/2020
Matildaan muuttanut, yrittäjä]
”Iloinen asia on se, että Paikku helpottaa käsityöläisten muuttoa alueelle.
Monella heistä ei ole autoa. Paikku ratkaisi helsinkiläisen taiteilijaparin
muuton Teijolle syksyllä 2019.” [Juha Bäckmand, asuntojen ja käsityöläistilojen vuokranantaja, Teijo/Parainen]

23.1.2020
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”Meidän viidestä läheisestä ystäväperheestä kolme on muuttanut viime aikoina
kaupungista maalle”. [Syksyllä 2019 Kirjakkalaan muuttanut]
”Monet kylät Suomessa kuolevat. Meillä on kuitenkin mahdollisuus kehittyä ja
tuottaa kasvavaa hyvinvointia Salolle, kuten olemme jo monta vuotta tehneet koko
ajan kehittyen ja kasvaen. Ilman päiväkotia ja kyläkoulua tämä ei ole mahdollista.”
[Elina Rantamäki, kyläleipuri, Mathildedal]

”Ruukin Kehräämö ja Puoti oli yksi ensimmäisistä yrityksistä, joka aloitti
toimintansa Teijon Ruukkikylillä, Mathildedalissa 2012… Yrityksen toimintaympäristö on osiensa summa, kaiken täytyy olla toiminnan kannalta synkronoitua.
Toimintaympäristön tekijöitä voisi verrata hyvin yhteen pelaavaan joukkueeseen.
Joukkue on yhtä vahva, kuin sen heikoin lenkki, tämä kliseinen sanonta on
kuitenkin hyvin usein totta. Teijon kyläkoulu oli yksi tekijä, ”lenkki”, kun teimme
valintamme asettua Teijon Ruukkikylille. Yrityksellämme on tarkoitus laajentua ja
tällöin työvoiman palkkaaminen on välttämätöntä.” [Sini Honkala ja Leena Rajala,
Ruukin Kehräämön ja Puodin yrittäjät]
”Koulun lakkauttaminen lisäisi poismuuttoa. Mukana muuttaisi lapsia, jotka ovat
olleet selkeästi alueen matkailuyrityksille sopivaa työvoimaa lyhyen työmatkan ja
koululaisasemansa vuoksi. Yrittäjien ja tulevien lapsiperheiden vähetessä esim.
koulun vuoksi, kohtuuhintaista sesonkityövoimaa on vaikea saada kauempaa mm.
jo matkakulujen ja työaikojen vuoksi. Perheemme tyttäriä on työllistänyt yhteensä
ainakin viisi eri matkailualan yritystä viime vuosina (kahviloita, ravintoloita,
majoitusliikkeitä, käsityömyymälä). Nämä matkailualan yritykset ovat syntyneet
viimeisen kymmenen vuoden aikana.” [Yrjö Myllylä, yrittäjä, tutkija, Teijo]
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Toimenpide-ehdotukset 1-3
1.

Lisäaikaa tarvitaan välttämättä, jotta oppimisympäristöselvitystä voidaan täydentää
– Selvityksessä on isoja puutteita
– Puutteellisen selvityksen pohjalta ei voi tehdä vuosiin 2025-2030 ulottuvia päätöksiä

2.

Kustannusten karsimisen ideoita lähdetään toteuttamaan ja testaamaan heti

3.

Teijolla säilytetään päiväkoti ja koulu. Päiväkotia laajennetaan ja koulu erikoistuu.
– Kalliorinteen päiväkodin kokoa kasvatetaan, jotta paikkojen puute ei ole este
alueelle muuttamiselle
– Kaupunki virallistaa omalta osaltaan Teijon Luontokoulustatuksen ja ryhtyy tukemaan sitä
■
■
■

–

Koulun kaikki opettajat ympäristökasvattajiksi
Luontokoulun nopeaa kehittämistä tuetaan erikoisjärjestelyin
Jollain aikataululla Salon luontokouluimagoa tukemaan yksi-kaksi muuta koulua sertifioituu
luontokouluiksi.

Toinen vaihtoehto on, että kyläläiset perustavat Teijolle itsenäisen, luontopainotteisen
sopimuskoulun

■ Salon kaupunki, Yrityssalo, Teijon Alueen Kyläyhdistys ja alueen yritykset panostavat
tehokkaaseen asukashankintaan - samalla tuetaan yrityksiä rekrytoinnissa
23.1.2020
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Toimenpide-ehdotus 1

Tarvitaan selvitys, jossa oppimisympäristöt
nähdään Salon keskeisenä vetovoimatekijänä
Oppimisympäristöselvityksiä 1 ja 2 laajennetaan, täydennetään ja täsmennetään mm. seuraavin keinoin:
■

Selvityksen kivijalka laitetaan kuntoon. Otetaan huomioon:
–
Salon visio, strategiset painopisteet ja kaikki muut kärkihankkeet
–
Opetussuunnitelma laaja-alaisesti, hallitusohjelma sekä valtioneuvoston Lapsen aika –strategia
–
Kansainväliset ja kansalliset trendit 2030, mm. ilmastomuutoksen torjuminen, automatisaation ja robotisaation
eteneminen, ihmisten henkilökohtaisen hyvinvoinnin arvostuksen kasvu, kansainvälisen järjestelmän murros, väestön
keskittyminen kaupunkeihin. (Trendin lähde: YTT Yrjö Myllylä, Kouvolan Sanomat 30.12.2019.)

■

Asetetaan tavoitteeksi rakentaa Saloon kaupungin strategisten painopisteiden ja asukashankinnan näkökulmasta
kilpailukykyinen kouluverkosto.
–
Saattoi olla tavoitteena nytkin (”…pyritään varmistamaan oppilaiden tulevaisuuden osaamistarpeet, elinvoimaiset
oppimisympäristöt ja niitä tukevat monikäyttöiset tilaratkaisut”), mutta selvityksen sisältö ja lopputulos eivät ole
riittävässä määrin tavoitteen mukaisia
–
Tärkeää koordinoitu, nykyisistä vahvuuksista ja tulevaisuuden trendeistä lähtevä koulujen nykytilan analyysi sekä
tulevaisuuden profiloituminen. Huomioon esimerkiksi hyvinvointi, automatisaatio, ilmastonmuutos, kansainvälisyys
(kielet), yrittäjyys
–
Erinomaista materiaalia ja ideoita tähän tulee varmasti eri vanhempainyhdistysten, kylien jne. vastineista

■

Osallistamista ja sitä kautta sitoutumista parannetaan - ja samalla pidetään huolta, ettei aikataulu veny
–
Kaupunki hyödyntää kylä-/pitäjän- ja vanhempainyhdistyksiä suunnittelussa ja vaikuttavuuden arvioinnissa
–
Voidaan nopeasti toteuttaa esim. strukturoituja kyselyitä ja teemoitetuttuja keskustelutilaisuuksia

23.1.2020
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Toimenpide-ehdotus 2

Nopeavaikutteisia toimia käynnistetään heti:

Karsitaan kustannuksia luovilla ratkaisuilla
On selvä, että varhaiskasvatuksen ja opetustoimen kustannuksia
on karsittava. Se on myös meidän lähtökohtamme, mutta keinot
voivat olla joustavia ja luovia. Esimerkkejä:
■

Alkajaisiksi kannattaa hyödyntää selvityksessä mainitut
keinot, mm. siivoustason lasku

■

Erikseen olisi syytä selvittää onko atk-kulujen karsimiseksi
löydettävissä uudenaikaisia ratkaisuja

■

Koulun ja päiväkodin yhdistäminen
– Kaupunki vaikuttaa suhtautuvan myönteisesti
varhaiskasvatuksen ja alakoulun yhdistämiseen
– Voiko näin karsia kustannuksia kylissä/pienissä
yksiköissä?
– Tukee opetussuunnitelman eheän oppimispolun
tavoitetta ja mahdollistaa monipuolisemmat ryhmät.
Vertaisryhmään syytä lukea jopa +/-2-ikäluokat, opettaa
sosiaalisuutta.
– Teijon koulun tilat mahdollistanevat päiväkodin lasten
siirtymisen koululle. Toki tiloja pitää muunnella tätä
varten.
– Myös hallitusohjelma kannustaa tähän: ”Esiopetuksesta
ja perusopetuksen kahdesta ensimmäisestä vuosiluokasta muodostetaan nykyistä yhtenäisempi
kokonaisuus.”
– Mukaan mahdollisuus toteuttaa koulun iltapäivätoiminta
yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa

23.1.2020
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■

Tilojen joustava yhteiskäyttö koulujen kesken, opettajien
yhteiskäyttö koulujen kesken etäopetusta hyödyntämällä
– Oppimisten teknologinen kehitys huomioon (Oppiva Salo).
– Lähdetään nopeasti ja rohkeasti liikkeelle vapaaehtoisuuden ja yksittäisten kokeilujen kautta
– Kokeiluille kriteeristö → helppo ja nopea levitettävyys

■

Yleishyödyllinen yhdistys ostaa koulun ja vuokraa sen edelleen
Salon kaupungille
– Kohtuullinen vuokra, pitkäaikainen vuokrasopimus
– Esimerkiksi Teijo (koulukortti/FCG): kiinteistökulut
28.000 ja muut kulut 33.000, yht. 60.000 €
→ Mitä vuokraratkaisu vaikuttaisi näihin kuluihin?
– Huomattava, että Teijon koulun korjausvelka
(arvio 0,6-0,9 milj. €/10 v*) siirtyisi tällöin Salolta pois.
Säästö vuositasolla keskimäärin 60.000-90.000 euroa.
– Teijolla kiinteiden kulujen ja korjauskulujen yhteissäästö
vuositasolla todennäköisesti yli 100.000 euroa.
– Näin on toimittu esimerkiksi Fiskarsissa.
– Teijon alueella ollaan kiinnostuneita aloittamaan
keskustelu koulun ostamisesta
– Missä muissa Salon kylistä mahdollista kuin Teijolla?

* FCG-selvitys, s. 34. Tarkennus kysytty Tilapalveluista.
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Toimenpide-ehdotus 3:n johdannoksi

Lähtökohdat tulevaisuudelle Teijon alueella
■ Kalliorinteen päiväkodin ja Teijon koulun jatkuvuus turvataan tavalla tai toisella
■ Teijolla tulevaisuus pohjautuu koulun ja päiväkodin Salon asukashankinnan kannalta strategiseen
sijaintiin Teijon kansallispuiston ja vanhojen ruukkikylien kupeessa
■ Koulu- ja päiväkotipäätöksessä huomioidaan ja tunnustetaan:
– Kalliorinteen Metsämörri- ja muu luontopainotteinen toiminta rakentaa lapsen
luontopainotteisen oppimispolun alun ja ehjän pohjan koulutyölle
– Teijon koulun mahdollisuus saavuttaa Luontokoulu-sertifikaatti jo tänä vuonna

■ Jotta oppimispolku on ehjä ja toiminnassa huomioidaan ensisijaisesti lasten etu, esikoulutoiminta
palautetaan takaisin Teijolle, päiväkodin tai koulun yhteyteen. Salon kaupunki luopuu
esikouluryhmien tarkoitushakuisesta minimikokomäärityksestä.
■ Näin luodaan nykyisille ja tuleville lapsiperheille usko pysyvään päiväkoti- ja koulupalveluiden
saatavuuteen Teijolla

■ Tämä taas mahdollistaa aktiivisen, nuoriin ja lapsiperheisiin keskittyvän asukashankinnan
– josta olemme joutuneet täysin pidättäytymään, kun tulevaisuuden lupauksia ei ole ollut

23.1.2020

Teijon Alueen Kyläyhdistys ry

45

Toimenpide-ehdotus 3A

Salon Luontokoulu Teijolle
■

Luontokoulu (”ilmastokoulu?”) on tulevaisuutta ja iso
asukashankinnan markkinavaltti Salolle, varsinkin jos
kouluja on useampi.

■

Luontokoulun tavoitteena on edistää (ekologisesti)
kestävää tulevaisuutta. Lapset oppivat kokemusten,
elämysten ja tutkimisen kautta.

■

Teijon koulu on ollut Luonto- ja ympäristökoulujen
liiton koejäsen syksystä 2018, Luontokoulusertifikaatti ja varsinainen jäsenyys haettavissa
loppukeväästä tai alkusyksystä 2020.
– Teijolla lasten vanhemmat näkevät luontokoulutoiminnan isona vahvuutena ja
mahdollisuutena

■

Luontokoulussa lapset ovat paljon ulkona. Teijolla se
tarkoittaa erityisesti koulun vieressä sijaitsevaa Teijon
kansallispuistoa, järvi-, meri-, kallio- ja suoalueineen.
Lisäksi erikoisuutena rakennetut kulttuuriympäristöt
sekä matkailu- ja teollisuusyritykset, jotka voivat
tukea Luontokoulutoimintaa.
– Teijolla on jo aloitettu yhteistyö
Metsähallituksen kanssa.

23.1.2020
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■

Luontokoulun opettajat ovat erikoistuneita
ympäristökasvattajia

■

Opetussisältöjen nopeassa kehittämisessä
hyödynnetään Turun yliopistoa ja LYKE-verkostoa
– Hyödynnetään yliopiston opettajakoulutuksen
graduopiskelijoita ja ympäristökasvattajakoulutuksen lopputyön tekijöitä ja sisältöjen
teossa ja oppimisympäristöjen suunnittelussa
– Kustannusarvio lähetetty sivistystoimeen 6/2019

■

Luontokoulu tarjoaa palveluja myös muille kouluille:
– Ensin Salon muille alakouluille, sitten laajemmin
Varsinais-Suomessa (esim. leirikoulut)
– Luokkien mukana vierailevilla opettajilla
mahdollisuus kokemustenvaihtoon ulkona
oppimisen pedagogiikasta
– Rakennetaan erillinen verkko-oppimisympäristö
toiminnan tueksi ja avuksi muille kouluille

■

Salossa muitakin kouluja, jotka voivat erikoistua
luontokouluiksi. Painopisteenä Teijoa täydentävät
oppimisympäristöt kuten maaseutu, viljely ja eläimet.
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Toimenpide-ehdotus 3B

Teijon Luontokoulu sopimuskouluksi?
Teijon Ruukkikylät haluavat pitää koulunsa ja päiväkotinsa. Jos Salon kaupunki ei pysty sitä
takaamaan, pyydämme lupaa perustaa itsenäinen, luontopainotteinen sopimuskoulu Teijolle.
■ Voittoa tavoittelematon toimintamalli: ei muuttaisi lasten kouluelämää millään tavalla.
Sopimuskoulu on maksuton lähikoulu ja noudattaa opetussuunnitelmaa. Suurin muutos olisi
opettajien palkanmaksajan vaihtuminen.
■ http://www.yksityiskoulut.fi/yksityiskoulut-suomessa/koulun-perustaminen-ja-rahoitus/
■ Teijon Alueen Kyläyhdistys ehdottanut Salon sivistystoimenjohtajalle sopimuskoulun perustamista
Teijolle 12/2016. Sivistystoimenjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja torjuivat ehdotuksen 1/2017.
■ Toimintamallin karkea suunnitelma on olemassa. Edellyttää mm. yleishyödyllisen yhdistyksen
(henkilöstö ja opetuksen käytännön asiat) ja/tai säätiön (kiinteistön hallinta) perustamista.
– Valmistelu yhteistyössä kaupungin kanssa, jotta siirto sujuu lasten kannalta
huomaamattomasti
■ Asiasta keskusteltu lasten vanhempien kanssa tammikuussa 2020. Vanhemmat ovat vahvasti
ajatuksen takana. Iso osa näkee sen ainoana pysyvänä ratkaisuna Teijon koulun säilyttämiselle.
■ Tammikuussa 2020 asiasta on oltu yhteydessä opetusministeriin
23.1.2020
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Lapsiin liittyvät
päätökset ovat
arvovalintoja

Salon kaupunkistrategia 2026
https://indd.adobe.com/view/49552cf9-10c7-4eea-8cda-28a82cd8b91c

Nyt tehtävät päiväkoti- ja koulupäätökset vaikuttavat lasten,
nuorten ja perheiden elämään pitkälle tulevaisuutteen.
Teijolla päiväkodin ja koulun tilanne on kustannusten
näkökulmasta haasteellinen. Mielestämme olemme
kehittäneet ratkaisun, joka säästää kaupungin kustannuksia
- vähintään oman osuutemme verran – ja ennen kaikkea
lisää suoria ja välillisiä tuloja.

Me olemme valmiita keskustelemaan koulun ostosta
kustannusten alentamiseksi. Lisäksi ehdotamme Teijon
päiväkodin koon kasvattamista sekä Luontokoulua.
Ratkaisu on
✓ asiakaslähtöinen: ideat täältä, niillä on vahva kannatus,
✓ rohkea: vaatii avoimuutta ja uudenlaista toimintatapaa ja
✓ vastuullinen: panostamme Salon kaupungin ja koko
Suomen tulevaisuuteen.
Myös meille maaseutukylien asukkaille oikeudenmukaisuus
tarkoittaa sitä, että meitä kuullaan, kuunnellaan ja
kunnioitetaan.
23.1.2020
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Kiitos!

Kalliorinteen päiväkodin lasten ja vanhempien,
Teijon koulun oppilaiden ja vanhempien,
Teijon, Matildan, Kirjakkalan ja Mutaisten yrittäjien ja
Teijon Alueen Kyläyhdistyksen (TAKY) puolesta
kyläläiset
Marja-Sisko Ranta, yrittäjä, pj./TAKY

Elmo Blomqvist, lehtori, yrittäjä, vpj./TAKY
Stina Suutari, matkailualan työntekijä,
Koulu- ja päiväkotitiimin vetäjä, TAKY
Mikko Fischer, strategiakonsultti
Ida Hätinen, lastentarhanopettaja
Anu Pekanniemi, hankeneuvoja
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