
Kalkkisten palvelukeskus - yhden kylähullun tarina 

- ajatuksia kyläkoulusta ja yhdysluokkaopetuksesta  

 

Kiitos, että saan tulla kertomaan tarinaani. Todellakaan, en ole tutkija 

enkä viisas mies. Enemmänkin seikkailija ja selviytyjä. Jotenkin asiat 

vain tulevat eteeni ja ne tulee ratkaista tavalla tai toisella. 

Oppilailleni olen yrittänyt opettaa, että elämän risteyskohdissa 

kannattaa pysähtyä ja miettiä kerran jos toisenkin, ehkä jopa haastaa 

omia ajatuksiaan ääneen. Silloin voi löytää sen hyvän suunnan.  

 

Monet voivat miettiä nyt, että miksi tuo on tuolla edessä... Tiedän, 

että kaltaisissamme kouluissa tehdään paljon upeaa työtä, 

projekteja, tempauksia, juhlia... Itse olen kova "varastamaan" ja 

soveltamaan muiden ideoita omaan työhöni. Siksi toivon, että nyt 

vuorostani minä voisin tarjota kopioitavaa, jatkojalostettavaa tai 

ajateltavaa Teille arvon kuulijat. 

 

Mistä kaikki alkoi? Vahingosta ja toisten keksimien ideoiden 

muuntelusta. 

 

Minusta piti tulla isona liikunnan opettaja. Ei tullut, en edes 

uskaltanut pyrkiä sinne opiskelemaan, kun olin vain keskitasoinen 

uimari. Serkkutyttö haki okl:ään ja hakupapereita tuli tuplat. Täytin 

toiset ja pääsin pääsykokeisiin. Vahingossa kai opiskelemaankin. 

Vahingossa sain sitten muutamia vuosia myöhemmin töitä 

luokanopettajana parin mutkan jälkeen. 

 

Sama kuvio toistui maalle hakiessa. Olen nyt työskennellyt 

kyläkoulussa yhtäjaksoisesti reilut 16 vuotta ja ajatukseni on, että 

huonompaan ei kannata vaihtaa. Siispä pysyn Kalkkiksena. On siistii 

olla KALKKIS! 

 



Kylä 

 

Kalkkisten kylä sijaitsee pohjoisessa Asikkalassa, Päijänteen ja 

Kymijoen kainalossa. Meiltä on matkaa lähimpiin keskuksiin 

Vääksyyn, Heinolaan ja Sysmään kuhunkin noin 30 km. Kylämme on 

aktiivinen ja vireä. Kylällä asuu ympärivuotisesti 600-700 asukasta ja 

kesäisin väkimäärä moninkertaistuu. Kesäasukkaiden ansiosta kylällä 

on myös palveluita: Kauppa, pankki ja baari. Meillä on myös viinitila, 

joka työllistää kesäisin monta kymmentä henkilöä ja 

ympärivuotisestikin muutamia henkilöitä. Kalkkisissa toimii entisen 

Rapalan tehtaan ja Riihilahden kansakoulun tiloissa uistintehdas - 

Finlandia-Uistin (tavaramerkkinä mm. Nils Masters). Seurakunnan 

palveluista Kalkkisista löytyy kirkko, hautausmaa ja kappeli.  
 

 

 



Kalkkisten palvelukeskus  
 

Kalkkisten palvelukeskus on toiminut Kalkkisissa nyt reilut kaksi 

vuotta. Koulu sen sijaa kylällä on ollut kohta 128 vuotta. Kalkkisten 

palvelukeskus rakentuu yhdeksi hallinnolliseksi kokonaisuudeksi niin, 

että meillä on päiväkoti, esikoulu ja perusopetuksen luokat 1. - 6. 

Nämä kaikki ovat siis hallinnollisesti yhtä yksikköä. Meillä on yhteiset 

tilat, yhteinen talous ja yhteinen henkilökunta. 

 

Palvelukeskuksen perustamiseen liittyi voimakkaasti kunnan 

organisaatiouudistus. Kunnassamme kaavailtiin kaikkiin kouluihin 

yhtä yhteistä rehtoria. Olen ihmisenä sellainen, että jos ehdotus ei 

minulle kelpaa, teen vastaehdotuksen. Vastaehdotukseni oli tähän 

Kalkkisten palvelukeskus.  

 

Olin jo pitkään seurannut sivusta varhaiskasvatuksen - ryhmiksen 

haasteita Kalkkisissa: esimies kaukana yksiköstä (30km), 

perhepäivähoitajien työskentelyn vanhanaikaisuus ja työn 

muuttumattomuus "näin on meillä tehty aina ja tehdään nytkin", 

vaikka lasten ja yhteiskunnan tarpeet muuttuivat. Lisäksi oli 

käsittämätöntä, että ryhmikseen ajoi työntekijä kahtena päivänä 

kolmenkymmenen kilometrin päästä kahdeksi tunniksi töihin. 

Hänelle maksettiin tuntipalkan lisäksi matkakulut ja ajoajalta täysi 

palkka. Saman aikaisesti koululla työskenteli koulunkäynninohjaaja 

ilman täysiä tunteja. 

 

Siitä se sitten lähti. Ehdotukseni kaikkine yksityiskohtineen meni läpi 

kunnanjohtajasta, kunnanhallitukseen ja valtuustoon. Näin meillä 

aloitti Kalkkisten palvelukeskus toimintansa elokuussa 2014. 

Ensimmäisenä toimintavuotena varhaiskasvatuspalvelut toteutettiin 



edelleen ryhmiksenä, mutta elokuussa 2015 avautui Kalkkisten 

päiväkoti kesällä remontoituihin tiloihin.  

 

Ehkä voisimme katsoa tätä hieman tarkemmin oheisten diojen 

kautta.  

 

Kalkkisten palvelukeskuksen henkilökuntaan kuuluu vakituisesti kuusi 

henkilöä: rehtori, jolla vastuullaan koko yksikkö, luokanopettaja, 

koulunkäynninohjaaja, lastentarhanopettaja ja kaksi päivähoitajaa. 

Koulunkäynninohjaajan työaika on pääosin koulun puolella, mutta 

hän tekee myös tunteja päiväkodilla. Saatanpa itsekin välillä tuurata 

kiireisinä hetkinä päiväkodilla. Joustavuus kuuluu työhömme. Jos 

päivähoidosta on paljon lapsia poissa, voidaan sieltä tulla tekemään 

töitä koulun puolelle ja päinvastoin. 

 

Kalkkisten palvelukeskuksen rakennukset ovat vanhoja. Ns. Puukoulu 

on rakennettu vuonna 1891 – 1892. Elokuussa 1892 piirikokous 

hyväksyi "koulupytingin kaikin puolin" (Kalkkisten koulu 100 vuotta) 

ja kivikoulu on otettu käyttöön vuonna 1927. Rakennukset ovat 

vanhoja, mutta sisätiloiltaan kokeneet uudistusta vähän kerrallaan. 

Pidämme rakennuksia toimivina ja meillä tilaa riittää! Olemme 

vuosien saatossa ottaneet aiemmin asuntona olleen huoneiston 

opetuskäyttöön. Lisäksi koulumme liikuntasali on tehty kiinteäksi 

telinevoimistelusaliksi.  Muutoin sisäliikunnat pidämme muutaman 

sadan metrin päässä olevassa Nuorisoseurantalo Pörskälässä. 

 

Rakennusten toiminnat ovat jaettu niin, että varhaiskasvatuspalvelut 

käyttävät pääsääntöisesti puukoulun tiloja ja koululaiset kivikoulun 

tiloja. Meillä yhteinen toiminta tarkoittaa päivittäisessä toiminnassa 

sitä, että ulkoilemme koululaiset, eskarilaiset ja päiväkotilapset 

osittain samaan aikaan. Meillä eskarit ja viskarit (viisi vuotiaat 



päiväkotilapset) ruokailevat päivittäin koululla. Meillä on yhteisiä 

retkiä, yhteisiä toimintapäiviä ja juhlia. 

 

Meillä on ihan tavallista, että isommat huolehtivat myös 

pienemmistä niin retkillä kuin ulkoilussa. Muistan erään kerran, kun 

olimme uintiretkellä Lahdessa koko palvelukeskuksen väen kanssa ja 

saunassa eräs ikääntyneempi rouva tuli kysymään, että anteeksi, 

mistä te olette. Kerrottuamme saimme kehuja, kun isot oppilaat 

huolehtivat niin hyvin pienistä päiväkotilapsista. Sitä ei itse osaa edes 

ihmetellä, kun se on meillä arkipäivää, eikä kukaan koe sitä taakaksi. 

 



Yhdysluokkaopetus – kuinka kaiken saa toimimaan 

 

Liikkuessani maailman turuilla ja kertoessani työstäni, kohtaan usein 

hämmästelijöitä: kuinka se kaikki toimii. Usein ei jaksa selittää 

opetuksen ja organisoinnin saloja, vaan toteaa, että tule katsomaan – 

harva on tullut! Tässä tilaisuudessa tuskin ohitan asiaa samalla 

kommentilla. 

 

Opettajuus on mielestäni oppimista oppilaiden kanssa. Vähintään 

yhtä paljon minä opin oppilailtani kuin he minulta. Pyrin työssäni 

menemään eteenpäin, toki on välillä hyvä katsoa taakseen, jotta 

huomaa virheensä. Olen kehittänyt juuri minun ja koulumme arkeen 

sopivaa pedagogiikkaa. Tässä vaiheessa hävettää tunnustaa, mutta 

näiden pedagogisten ratkaisujen taustalla ei ole sen suurempaa 

filosofiaa tai tiedettä, mutta arkea sitäkin enemmän. 

 

Miten aika riittää kolmelle vuosiluokalle, joista oppimisen polullaan 

osa harjoittelee koulussa olemista ja kirjainten tunnistamista ja 

samanaikaisesti toinen ääripää tahtoo oppia kieliä, matematiikkaa jo 

ihan kunnolla? Opetan tällä hetkellä vuosiluokkia 1 – 3. Oppilaat 

tulevat kaikki kouluun samanaikaisesti ja vain 3. luokan englannin 

tunnit ovat ns. jakotunteja ja niistäkin toinen on yhdessä neljännen 

luokan englannin opiskelijoiden kanssa. Meidän koulussa opettajat 

opettavat kaiken, eli aineenopettajia ei käy. Laaja-alainen 

erityisopettaja kylläkin kerran viikossa. 

 



Väripiiri 

 

Tähän haasteeseen kehittyi väripiiri. Väripiiri-idea on yksi 

varastamistani ideoista, jota olen jalostanut juuri meille sopivaksi. 

Kunnia nimestä kuuluu Hollolan alkuluokkiin, jossa on käytössä 

väripiirit. Tosin minulla ei ole vielä tänä päivänäkään selkeää kuvaa 

siitä, mitä heidän väripiirinsä sisältää.  

 

Meidän väripiirissä opiskellaan kaksoistunti kerrallaan joko 

äidinkieltä tai matematiikkaa. Harvoin myös näiden yhdistelmiä. 

Väripiirissä jokainen oppilas kiertää tämän kaksoistunnin aikana 

kuusi eri väriä, jossa jokaisessa on erilainen tehtävä. Tehtäväpisteet 

ovat värikoodattuja (pöydissä siniset / keltaiset / oranssit 

kirjoitusalustat, vihreä matto) 

 

Äidinkielessä punainen piste on opettajan johdolla lukemista ja 

kielitietoa. Violetissa pisteessä oppilaat pelaavat tietokoneella 

Ekapeliä (NMI). Sen jälkeen on vuorossa oranssi piste, joka on 

omassa luokassa. Edelliset pisteet ovat koulumme yhdistetyssä 

aulassa / ruokalassa / tietokone"luokassa". Oranssissa pisteessä 

keskitytään kirjoittamiseen, kukin omalla tasollaan. Tämän jälkeen on 

keltainen piste, jossa koulunkäynninohjaajan johdolla tarkistetaan 

tehtäviä ja tehdään korjauksia. Vihreään pisteeseen siirrytään 

keltaisen jälkeen. Vihreä piste on aina jokin oppimista tukeva peli. 

Teen itse aiheeseen sopivia pelejä. Toki joitain pystyy myös muiden 

ideoista kopiomaan. Viimeisenä on sininen piste, jossa oppilaat 

tekevät kirjan tehtäviä. 

 

Jokainen oppilas käy siis vuorollaan kaikissa pisteissä. Käytämme 

jokaiseen pisteeseen 12 minuuttia. Koulunkäynninohjaajamme 

kellottaa väripiirin. Oppilaat osaavat itsenäisesti siirtyä pisteestä 



toiseen. Välineitä he eivät tarvitse liikutella, kun jokaisessa pisteessä 

löytyy siellä tarvittavat välineet. Vain keltaiseen tarkistus- ja 

korjauspisteeseen pitää tuoda kirjansa näytille. Tämä 12 minuuttia 

on sopiva aika kussakin pisteessä: siinä ehtii tekemään tehtäviä, 

mutta ei kuitenkaan pitkästymään. Jos jokin tehtävä on toista 

tylsempi, tietää, että kohta pääsee taas tekemään itselle 

mieluisempaa tehtävää. 

 

Matematiikan väripiiri noudattelee hyvin pitkälle äidinkielen 

väripiirin pohjaa: 

Punainen – opettaja opettaa uutta asiaa 

Violetti – tietokoneella tai iPadillä matematiikan pelejä 

Oranssi - pulmatehtäviä  

Keltainen – tarkistus ja korjaus koulunkäynninohjaajan kanssa 

Vihreä - pelipiste (open tekemiä aihepiiriin sopivia pelejä) 

Sininen – oppikirjan tehtäviä 

 

Väripiirissä on parasta lasten oppimisen ilo. Kun koulumme 

kuudesluokkalaisilta kysyy, mikä on parasta koulussa / opiskelussa, 

he sanovat että pienten luokan väripiiri. Väripiiri on meillä käytössä 

vain pienten luokassa, mutta välillä poikkeustilanteissa, olemme 

tehneet myös koko koulun väripiirin, jolloin isotkin pääsevät mukaan. 

 

Opettajalle väripiiri tekee jonkin verran enemmän valmistelutöitä, 

mutta toisaalta antaa takuuvarman onnistumisen: kaikki 

työskentelevät innolla, keskittyvät työhönsä, eikä ketään tarvitse 

komentaa. Opettajana pääsee kohtaamaan lapset kasvokkain 

pienessä ryhmässä. Luokseni tulee aina 2 – 3 lasta kerralla. Pääsee 



kädestä kiinni pitäen ohjaamaan ja opettamaan. Ryhmät on luotu 

saman luokan oppilaista.  

 



Opetuksen yksilöllisyys 

 

Kalkkisten koulussa aloitimme uuden opetussuunnitelman lisäksi 

syksyllä 2016 vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen kaikkien 

oppilaiden kohdalla. Meillä jokainen oppilas voi edetä omien 

lähtökohtiensa mukaisesti. 

 

Meillä on jo aikaisemminkin tehty vanhempien kanssa yhteistyössä 

ns. joustavia opetusratkaisuja. Oppilaalle on tehty esimerkiksi 

luokankertauspäätös jo joulun aikaan ja päätöksen jälkeen 

kevätlukukaudella olemme keskittyneet opetuksessa kaikista 

haasteellisimpiin osa-alueisiin, jotta oppilas seuraavana lukuvuonna 

selviytyisi "muiden matkassa". Tai vastaavasti oppilas on saattanut 

opiskella kieliä vuosiluokkaa ylempien oppilaiden kanssa, koska on 

toisen luokan keväällä testattaessa suoriutunut kolmannen luokan 

kielten kokeista kiitettävästi lukematta päivääkään ainetta koulussa. 

 

Mitä tämä on vaatinut? Huoltajien kanssa saumatonta yhteistyötä, 

lukujärjestysten sovittelua, joustavuutta henkilökunnan keskuudessa 

ja halua onnistua. 

 

Tänä lukuvuonna kaikki on virallisestikin mahdollista. Jokaiselle 

oppilaalle luodaan oppimissuunnitelma, joka toimii samalla 

arviointiasiakirjana. Oppimissuunnitelmaa tarkastellaan neljästi 

lukuvuoden aikana – aina ennen loma-aikoja. Osa arvioinneista 

tehdään yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Tällöin voidaan 

oppimissuunnitelmaan lisätä yksilöllisiä tavoitteita.  

 

Haluamme yksilöllisen oppimisen kautta korostaa oppilaille, että 

meissä kaikissa on hyvää ja meillä kaikilla on jotain kehitettävää. 



Yksilöllisten tavoitteiden joukossa saattaa löytyä tavoitteita, jotka 

eivät ole suoraan koulun oppiaineita. Ne ovat ennemminkin taitoja, 

joita tarvitaan elämässä, esimerkiksi rehellisyys, itsehillintä tai 

sinnikkyys. Koulumme isojen luokan oppilaat työskentelevät Huomaa 

hyvä! -materiaalin avulla juuri näitä taitoja. 

  



Oppimisen verstas  

 

Oppimisen verstas - jälleen kerran yksi varastettu idea. Tällä kertaa 

niinkin suuresta maailmasta kuin yhtiöltä nimeltä Microsoft. Miten 

ihmeessä voin varastaa jotain niin suurelta ja mahtavalta näin 

pieneen ja vaatimattomaan? Tarina on taas samankaltainen: Olimme 

tutustumassa Microsoftin tiloissa muutama vuosi sitten. Oppaamme 

esitteli meille, kuinka heillä ei ole lainkaan omia työhuoneita, vaan 

heillä on vain erilaisia työtiloja. Siitä se kaikki lähti. 

 

Oppimisen verstasviikoilla oppilas saa itselleen yksilölliset ohjeet 

siitä, mitä hänen tulee oppia ja tehdä. Oppilaan on mahdollista 

suunnitella omaa opiskeluaan ja aikataulujaan itse. Tarvittaessa saa 

koulumme aikuisilta tukea. 

 

Olemme jakaneet koulumme tilat seuraavasti: 

Luentoluola - tässä tilassa opiskellaan aikataulusta riippuen opettajan 

ohjaamana eri aihepiirejä ja oppiaineita. 

Porinapaja - tässä tilassa voi keskustella kaverin kanssa, tehdä 

keskusteluharjoituksia  

Toimintatupa – tilassa on tarjolla oppimiseen liittyviä välineitä, 

pelejä. Myös taito- ja taideaineita voi tehdä täällä. 

Hiljaisuuden huone – koulumme kirjastossa saa keskittyä hiljaiseen 

työskentelyyn kenenkään häiritsemättä. 

Digitaalista dokumentointia – Tietokoneet käytettävissä opiskelun 

apuvälineinä. 

Korjaa kuntoon kammari - Tässä tilassa voi aikuisen kanssa 

tarkastella tehtyjä tehtäviä, saada yksilöllistä opastusta (toki sitä on 



tarjolla aina muissakin pisteissä aikuisen ollessa läsnä) ja lisäksi 

verstaspassiin voi käydä keräämässä suoritusmerkinnät. 

 

Verstasviikkojen aikana oppii lapsista paljon uutta: yhtäkkiä joku 

sellainen lapsi, joka menestyy erinomaisesti tiukassa opettajan 

ohjauksessa, onkin verstasviikolla ihan hukassa. Kun taas oppilas, 

jonka akateemiset taidot ovat heikot, loistaakin kuin juuri syttynyt 

tähti. Hän hallitsee organisoinnin ja suunnitelmallisuuden. Tärkeitä 

havaintoja opettajalle. 

 

Verstasviikon ideana on myös palkita ahkeria ja sinnikkäästi 

työskennelleitä oppilaita. Kun yksilöllisesti määrätyt tehtävät ja 

tavoitteet on saavutettu, voi siirtyä ekstroihin. Ekstrat ovat tehtäviä 

eri aihepiireistä ja oppiaineista. Lapsi saa valita oman 

mielenkiintonsa mukaisesti loppuviikon työnsä. Se joka haluaa 

koodata, koodatkoon tai jos haluaa oppia soittamaan pianoa, 

opetelkoot. Toki joukossa siis ihan kaikkiin oppiaineisiin liittyviä 

ekstroja. 

 



Yksi yhteinen oppiaine - käsityö  

 

Uusi opetussuunnitelma on haastanut monet opettajat ja koulut tänä 

syksynä tosissaan. Yksi haaste on ollut käsityön opetus. Kalkkisten 

koulussa on opiskeltu yhtä yhteistä oppiainetta käsityötä jo yli 

kuudentoista vuoden ajan.  

 

Ja kaikki johtui virheestäni tuoreena opena... Satuin sanomaan ennen 

ensimmäistä käsityötuntia, että "oppilaat, menette siihen ryhmään 

minkä olette valinneet, joko tekstiili- tai tekninen työ". Niinhän siinä 

sitten käsi, että vain kaksi oppilasta meni tekstiilityön ryhmään ja 

kaikki muut olivat tulossa teknisen työn luokkaan... Pikku palaveri oli 

paikallaan ja päätimme tarjota kaikille sekä tekstiili- että teknistä 

työtä. Ja hyvin on sujunut. Tänä syksynä ei sitten tullutkaan meillä 

suurta muutosta. 

 



Valinnaiset oppiaineet 

 

Miten pikkukoulussa voidaan tarjota valinnaisia oppiaineita? Pientä 

pähkäilyä ja ...pajatyöskentely oli ratkaisu. Kaikki oppilaamme 

eskarista kuudenteen luokkaan opiskelevat kerran kuussa 

perjantaina valitsemaansa aihetta. Oppilaat pääsevät valitsemaan 

huoltajan kanssa yhdessä (jotta ei mennä kaverin toiveen mukaiseen 

pajaan) toiveidensa mukaisia pajoja – kolme suosikkia järjestyksessä. 

  

Mistä pajan vetäjät? Pistettiin menemään hiukan kirjettä ympäri 

pitäjää ja kutsuttiin taitureita talkoilla "töihin". Syksyn ensimmäisessä 

pajassa tarjolla oli venäjän kieltä, leivontaa ja kokkausta, golfia, 

koodausta, askartelua ja musisointia. Mahtavinta oli se, että vain 

kolme oppilasta jouduttiin sijoittamaan johonkin muuhun ryhmään 

kuin omaan suosikkipajaansa.  



Yhteistyö 

 

Yhteistyössä on voimaa! Kalkkisten palvelukeskuksella on vankkaa 

yhteistyötä niin taloudellisesti kuin henkisesti vanhempain-

yhdistyksen ja kyläyhdistyksen kanssa. Molemmat yhdistykset ovat 

mahdollistaneet useita hankintoja, jotka ilman tätä taloudellista 

panostusta olisi haaveita vain.  

 

Palvelukeskuksemme on saanut näiden yhteistyökumppaneiden 

avulla tablettitietokoneet, frisbeegolfradan, leirikoulut vuosittain 

(näistä hiukan lisää hetken päästä) 

 

Koulumme on säännöllisesti vieraillut erilaisissa yrityksissä lähellä ja 

hiukan kauempana. Olemme päässeet tutustumaan yritysten 

toimintaan ja toisaalta olemme saaneet avustusta mm. 

liikuntavälineiden hankintaan. 

 

Kuntien välinen yhteistyö on ollut hiukan nihkeää. Vuosituhannen 

alkupuolella erään hankkeen aikana tein selvitystä Pohjois-Asikkalan 

ja Etelä-Sysmän kouluverkosta. Valitettavasti silloin asiaan vastattiin, 

että emme tarvitse yhteistyötä - meillä on taloudellisesti varaa pitää 

yllä tällainen kouluverkko. Näistä sanoista tuskin oli kulunut kahta 

vuotta, kun ensimmäinen hankkeen kouluista lakkautettiin. 

Yhteistyötä ei edelleenkään ole.  

 



Leirikoulut ja retket 

 

Kalkkisten palvelukeskuksen koululaiset, esikoululaiset ja 

päivähoidon lapset retkeilevät paljon. Meiltä on matkaa joka 

puolelle. Aina kun lähdemme, tarvitsemme linja-auton ja 

kustannussyistä on aivan saman hintaista mennä tunniksi uimaan 

Lahteen kuin olla Lahdessa koko päivä retkellä. Näin siis meillä on 

vuosittain vähintään viisi päivän mittaista retkeä. Olemme vierailleet 

museoissa, teatterissa, konserteissa, radiossa, yrityksissä, 

leikkipuistoissa,… 

 

Leirikouluja järjestämme vuosittain vanhempainyhdistyksen tuella. 

Huoltajien ei tarvitse maksaa leirikouluista mitään. Meillä on 

leirikouluihin oma sablona: menemme bussilla enintään kahden – 

kolmen tunnin matkan päähän Kalkkisista. Jonnekin, missä on 

mielenkiintoista nähtävää. Leirikoulumme on aina matalan budjetin 

matkoja. Majoitumme muissa kouluissa lattiamajoituksessa. 

Ruokailemme osittain omilla eväillä ja kokoamme ohjelman ihan itse. 

 

Kohteina ovat olleet mm.  

Valkeala (Repoveden kansallispuisto, Vekarajärven varuskunta, 

Tuohikotin koulu ja Verlan tehdasmuseo) 

Hämeenlinna - Nuutajärvi: Hämeen linna, vankilamuseo, Nuutajärven 

koulu, Nuutajärven lasitehdas ja museo 

Keski-Suomi: Pyhä-Häkin kansallispuisto, Saarijäven kivikauden kylä, 

Ilmailumuseo, Kallioplanetaario) 

Pääkaupunkiseutu: SeaLife, Suomenlinna, Upinniemen koulu, 

Upinniemen varuskunta miinalaivoineen)  

 



Juhlat ja perinteet 

 

Haluamme palvelukeskuksessamme kunnioittaa perinteitä ja juhlia. 

Rakennamme juhlat näytelmineen ja ohjelmineen ihan itse. Yksi 

perinteistämme on vuosittainen itsenäisyysjuhla, jossa oppilaat ovat 

pukeutuneet parhaimpiinsa tullessaan "linnan juhlaan". 

Presidenttipari kättelee vieraat sisään, ruokailemme juhlavasti 

valkoisten liinojen peittäessä ruokapöydät ja tietysti päivä päättyy 

tanssiaisten jälkeen.  

 

Kevätjuhlamme on aina koko kylän juhla. Nuorisoseuran talo täyttyy 

lapsista ja aikuisista. Kaikki lapset pääsevät esiintymään teemaan 

tehtyyn juhlaamme. Kun teemme käsikirjoituksen itse, saamme 

kaikki pienetkin sisällytettyä ohjelmaan. Juhlissa olemme olleet Pikku 

Laurin matkassa maailmalla tai Tatun ja Patun matkassa työn haussa, 

seikkailemassa Päijät-Hämeessä, kun vuoden teemana oli oma 

lähiympäristömme.  

  



Tulevaisuuden kyläkoulu 

 

Millainen on Kalkkisten koulu ja palvelukeskus tulevaisuudessa? Sitä 

ei kaiketi tiedä kukaan. Visiota ja haaveita on paljon. Valitettavasti 

kunta- ja valtiontalouden tilanteet luovat epävarmuutta. Tavoitteena 

on kuitenkin pysyä kehityksessä mukana. Pysyä herkällä korvalla, 

kuunnella yhteiskunnan vaateita, kehittyä ja mukautua. 

 

Suomen lähikoulut ry:n tavoitteena on säilyttää maaseudulla ja myös 

taajamissa lapsille tasa-arvoiset mahdollisuudet käydä lähikoulua. 

Koulua, joka on turvallinen, joustava ja moderni oppimisympäristö. 

Oppilaan etu on kohtuullinen koulumatka, jolloin aikaa ja voimia jää 

myös koulupäivän ulkopuolisiin tärkeisiin toimintoihin: leikkiin ja 

harrastuksiin. 

 

Toisena tavoitteena on luoda maaseudun elinvoimaisuuttakin lisäävä 

monipalvelukeskusmalli, jossa myös koulu on osana, joko 

kunnallisena palveluna tai yksityisesti tuotettuna. Hankkeessa on 

tarkoitus pilotoida kyliä jo ensi lukuvuotena. 

 

Monipalvelukeskusmallissa palvelu rakennetaan kylän tarpeiden 

mukaisesti yhteistyössä kunnan, yrittäjien ja kolmannen sektorin 

toimijoiden kesken. Tarkoitus ei ole ”pakottaa” kaikille kylille samoja 

palveluita vaan todellakin koota ideoita yhteen pakettiin, josta 

jokainen kylä voi noukkia itselleen tärkeät osat. 

 

Yhdistyksemme keskustelee mielellään esille tulevista ideoista myös 

kanssanne.  

 



 Kaikki ovat hyviä jossain – etsi se, jos se ei näy päällepäin. 

 

 Sitä mitä ei ole, ei tarvita. Ja jos jotain tarvitaan, se hankitaan – 

keinolla tai toisella. 

 

 


