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Kautialan koulu muuttui kulttuuritaloksi
Mika Säpyskä

Vaikka koululaiset kirmasivat 
kesälomille, Kautialan kou-
lu ei hiljentynyt kesäkuun en-
simmäiselläkään viikolla. Sil-
loin koulu täyttyi kulttuurista 
ja sen parissa puuhastelleista 
lapsista ja nuorista.

Raudanmaan Nuorisoseu-
ran järjestämällä Lasten ja 
nuorten kulttuuriviikolla oli 
ohjelmapajoja vauvasta nuo-
riin, eikä vanhempiakaan jä-
tetty ilman. Ohjelmassa oli 
muun muassa käsitöitä, mu-
siikkia, tanssia, valokuvausta 
ja näytelmää.

– Olen aina halunnut huo-
vuttaa ja tykkään valoku-
vaamisesta. Perjantaina on 
vuorossa musiikkia, kulttuu-
riviikon toimintaan osallistu-
nut Anitra von Essen ker-
toi itsensä ja veljensä Maxin 
suunnitelmista.

Kesäisin Neulaniemes-
sä perheensä kanssa mökkei-
levän tamperelaisen Anitran 
mukaan kesä kuluu mökillä 
metsässä juoksennellen. Kult-
tuuripajat toivat mukavaa 
vaihtelua kesäarkeen.

Tähän Raudanmaan Nuo-
risoseuran ajatus kulttuurivii-
kosta juuri tähtäsikin – saada 
toimintaa lapsille myös kesä-
loman ajalle.

Seuralle kulttuuriviikon 
järjestäminen on iso ponnis-
tus. Pajat ovat lapsille ja nuo-
rille ilmaisia, ja myös kerhon 
vetäjät toimivat vapaaehtois-
pohjalta. Aktiiveja on löy-
tynyt paitsi Raudanmaan 
kylistä myös niiden ulkopuo-
lelta. Yksi kylän ulkopuo-
lisista oli valokuvapajaa ve-
tänyt valokuvaaja Kimmo 
Torkkeli.

– Voiko tämän innokkaam-
pia osanottajia olla? hän kyse-
li tyytyväisenä kurssilaisiinsa.

Koulu toimintakeskus
– Ilman Kautialan koulua, täl-
laista toimintaa ei olisi mah-
dollista järjestää, Raudanmaan 
Nuorisoseuran puheenjohtaja 
Harri Syrjäläinen muistuttaa.

Kulttuuriviikolla toimin-
taa järjestettiin niin koulun 
luokissa, käytävillä kuin lii-
kuntasalissakin. Keskiviikko-
na alkanut lasten pallokerho 
puolestaan hyödyntää koulun 
kenttää.

Syrjäläisen mukaan koulu 
on kylän toiminnan keskus, 
ja koulu ja paikalliset järjestöt 

tekevät paljon yhteistyötä kes-
kenään.

Uimakouluja ja leirejä
Kulttuuriviikon viimeiset pa-
jat pyörivät perjantaina. Sil-
loin on luvassa vielä musiikki-
paja yli 6-vuotiaille lapsille ja 
kaikenikäisille tarkoitettu ru-
nopaja.

Kulttuuriviikko päättyy 
lauantaina kello 14 alkavaan 
kulttuurikahvilaan. Luvassa on 
musiikki- ja runoesityksiä sekä 
viikon aikana tehtyjä töitä.

Kahvilassa lanseerataan 
myös  Nuorisoseuraleivos, jon-
ka design tulee olemaan kylän 
nuoren kondiittorin Sanna 
Aarnion käsialaa.

Kesäkuun lopussa ja heinä-
kuun alussa Nuorisoseura jär-
jestää Kautialan uimarannalla 
oman uimakoulun, sillä kun-
ta ei ole organisoinut sellais-
ta maaseutualueelle enää mo-
neen vuoteen.

Heinäkuussa on vuorossa 
Nuorisoseuran harmonikka-
leiri ja elokuussa päiväleiri.

Valokuvauspajassa kuvauksen saloihin perehtyivät Rosa Palttala (takana vasemmalla), Sara Palttala, Camilla Lehtikangas, Anitra von Essen, Iida Siukola (edessä vasem-
malla), Ukko Säpyskä, Anna Lahtinen ja Max von Essen.

Kesätöihin kotikylälle
– Laitoin kesätyöhakemuk-
sia moneen paikkaan, mut-
ta töitä ei kuulunut. Olenkin 
onnellinen, että sain kesätöi-
tä kotikylältä. Kaiken lisäksi 
saan työskennellä nyt entisel-
lä koulullani. On hauska olla 
täällä, ja tämä on lapsillekin 
mahtava paikka, Aino-Sofia 
Niklas-Salminen, 17, iloitsee 
Kautialan koululla.

Hän toimii Raudanmaan 
Nuorisoseuran järjestämän 
kulttuuriviikon valokuvaajana 
ja apuohjaajana.

– Dokumentoin tapah-
tumia, roudaan tavaroita ja 
avaan ovia, Aino-Sofia kertoo 
työnkuvastaan.

Kylissä on ideoita
Raudanmaan Nuorisoseu-
ran oli mahdollista palka-
ta kesätöihin paikallisia nuo-
ria Ystäväkylä-hankkeen 
Lähivastuukampanjalta saa-
dun toimintatonnin turvin.

Kampanjassa haettiin Pir-
kanmaan maaseudun paikal-
lisyhdistyksiltä ehdotuksia 
siitä, miten he käyttäisivät tu-
hat euroa oman kylän yhteis-
toiminnan ja ennen kaikkea 
nuorten aktivoimiseen ja tu-
kemiseen.

Raudanmaan Nuorisoseu-
ran idea palkata kylän omia 
nuoria ohjaajiksi ja apulai-

siksi leiritoimintaan, kerhoi-
hin ja uimakouluun oli yk-
si kolmesta toimintatonnilla 
palkitusta ideasta. Kaikki-
aan Ystäväkylän, Pirkanmaan 
Osuuskaupan ja LähiTapiolan 
lahjoittamia tuhannen euron 
toimintarahoja haki yli neljä-
kymmentä yhdistystä.

– Raudanmaan Nuorisoseu-
ran ehdotuksessa arvostim-
me erityisesti nuorten työllis-
tämistä. On myös hienoa, että 
maaseudulla luodaan aktiivi-
sesti palveluja ja toimintaa pai-
kallisten omin voimin, kunnan 
resursseista riippumatta, Ystä-
väkylä-hankkeen projektipääl-
likkö Matti Pollari kehuu.

Kun kunta on vienyt pal-
veluja kylältä, kuten uima-
koulun, Raudanmaalla Nuo-
risoseura on itse alkanut 
organisoida sellaista lapsille.

Myös Ystäväkylä-hankkeen 
tiedotuksessa mukana olleen 
Pirkan kylät ry:n kyläasiamies 
Marja Vehnämaa haluaisi lä-
hettää kuntiin viestin, että ak-
tiivisten ihmisten käsissä pie-
nikin rahallinen panostus voi 
auttaa käynnistämään suuria 
asioita.

– Syrjäisempienkin kylien 
ihmiset haluavat pitää koti-
paikkansa elävänä ja palvelui-
ta tuotetaan tarvittaessa omin 
voimin. Kuntien kannattai-

si ehdottomasti tukea kylien 
omaehtoista tekemistä.

Pollarin mukaan monessa 
kylässä on paljon innokkaita 
tekijöitä ja ideoita. Toimin-
nan käynnistäminen tarvitsisi 
vain pienen taloudellisen lisä-
potkun.

Uusi toimintatapa
Aino-Sofia pääsee kulttuuri-

viikon jälkeen uudelleen ke-
sätöihin elokuussa pidettäväl-
lä Nuorisoseuran leirillä. Siellä 
Tampereen yhteiskoulun luki-
ossa muun muassa näyttämö-
aineita opiskeleva neito pääsee 
hyödyntämään myös kouluop-
pejaan.

Aino-Sofian lisäksi Rau-
danmaan nuorisoseura palk-
kasi nuoria vetäjiksi keski-

viikkoisin Kautialan kentällä 
pyörivään pallokerhoon, Kau-
tialan rannalla kesäkuun vii-
meisellä viikolla alkavaan ui-
makouluun sekä ohjaajiksi ja 
ruokahuoltoon Vahderpään 
Vaparilla elokuun alussa pi-
dettävälle päiväleirille.

– Tavoitteena on luoda täs-
tä jokavuotinen toimintata-
pa, jossa nuorilla on mahdol-

lisuus saada työkokemusta 
kylän oman harrastustoimin-
nan toteuttamisessa. Samalla 
aktivoidaan nuoria havaitse-
maan oman kylän mahdol-
lisuuksia ja ideoimaan myös 
itse työllistymismahdolli-
suuksia, Nuorisoseuran ak-
tiivi ja taloudenhoitaja Tuula 
Hyystinmäki kertoo kesä-
työmallista.

Raudanmaan Nuorisoseuran kulttuuriviikkoa kesätyök-
seen dokumentoinut Aino-Sofia Niklas-Salminen sanoo 
viihtyvänsä lasten parissa. Tiistaina hän tallensi muun 
muassa tanssipajan toimintaa. Tanssin hurmassa Inka Vil-
lanen (edessä), Viljo Säpyskä ja Hilla Aholaita.


