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Lisää Irjalan koulun sivulla.

Rautilan saunat ovat nyt valmiit.
Suuri urakka on saatu loppuun.
Kiitos kaikille rakentamiseen osallistuneille!
Ensimmäiset löylytkin on jo otettu ja hyviksi havaittu.

Kuvia saunasta hankesivullamme.
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Palautetta Irjalan koulun mahdollisesta siirrosta :
Puolesta:
"Olishan se ihan kiva saada uusia asukkaita houkuteltua Rautilaan ja koulukin sinne.
Oppilasmäärähän tulee vaikuttamaan koko koulun tulevaisuuteen."
Vastaan:
1.
"Olen Irjalan koulun oppilas,enkä halua että koulu siirretään Rautilaan. Minulla on lyhyt,kiva
kulumatka,ja minulla on sisaruksia, jotka tulevat käymään tätä koulua.
Joten koulu pysyköön tässä, missä se on!"
2.
"Jos kunta yrittää saada säästöä aikaan, niin ihmettelenpä, että millä lailla?
Rautilassa ei ole esim.liikuntatiloja lainkaan, ei sisä- eikä ulkoliikuntaan.
Miten pystytään varmistamaan noin 40 oppilaan turvallisuus meren ollessa niin lähellä?
Kaikki eivät välttämättä ole vielä uimataitoisia, saatika talviaikaan kun jäät eivät ole tarpeeksi
kestäviä.
Joku mainosti, että teknisentyön tilat ovat hyvät..? Mitä ala-astetta käyvät lapset tekevät
konehallissa...
Jos Rautilaan yritetään saada yritystoimintaa, niin miten pienet alakoululaiset sopivat sinne
jokapäiväisen liikenteen joukkoon?
Eikö nyt sentään ensin pitäisi saada niitä tontteja kaupaksi ja taloja nousemaan niille,
ennenkuin alueelle puuhataan koulua, ja todennäköisesti ensin tarvittaisiin päiväkoti/
hoitopaikkoja >> sitten koulu.
Käsittääkseni Irjalan koulussa on kaikki mitä siellä tarvitaan ja kaikki jopa suht hyvässä
kunnossa. (Rautilan koululuokat eivät ole missään erinomaisessa kunnossa)."
Mielipide palautesivulta:
Aivan uskomatonta, miten pieni kyläyhdistys on voinut saada aikaan
uusien saunojen lisäksi myös tällaiset upeat nettisivut!
Jos ei tätä työtä palkita vaikkapa Vuoden Kylä-nimikkeellä, niin mikä sitten?
Irjalan koulun siirron/lakkauttamisen suhteen ei liene mitään syytä
paniikkiin.
Rautilan asemakaavasta saattaa tulla valituksia, mutta vaikka ei tulisikaan,
niin rakentaminen ei välttämättä käynnisty kovin pian.
Alueen markkinoinnissa toki voidaan/pitääkin puhua myös lähipalveluista, kuten
päivähoito- ja kouluasioista sekä myös kaupallisista palveluista.
Koulukeskustelussa voidaan pohtia, voitaisiinko Irjalan koulua
laajentaa/kohentaa jos toisena vaihtoehtona on Rautilakeskus. Ovatko Irjalan
koulun olosuhteet paremmat kuin Rautilan? Onko Irjalassa nyt hyvät
liikuntatilat?
Entä usein ongelmaksi koettu Kustavintien vilkas liikenne?
Hyvä kun keskustelu on ainakin aloitettu ja mikäs sen parempi foorumi kuin
nettisivut : )

Irjalan koulu Rautilaan!!
Vehmaan päättäjät suunnittelevat Irjalan koulua siirtämistä Rautilakeskuksen tiloihin.
Siirto on kytköksissä Rautilan kaavoitukseen ja Rautilakeskuksen tilojen tulevaan käyttöön.
Uusia asukkaita houkuteltaisiin rakentamaan meren rantaan ja koulun läheisyyteen.
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Miltä äskeinen kuulostaa?
Oletko innostunut ajatuksesta vai saako se karvat nousemaan pystyyn?
Kerro mielipiteesi meidän palautesivumme kautta niin julkisemme niitä tällä sivustolla.
Palautesivun kautta tulevat viestit ovat nimettömiä ja niiden alkuperää emme voi jäljittää.
Asialliset nimettömät viestit julkaistaan, rajuimpiin toivoisimme yhteystietoja, jotta voimme
vakuuttua niiden aitoudesta ennen julkaisemista.
Palutesivumme linkki löytyy lähes jokaisen sivumme sivupalkista, klikkaus vain siihen niin
voit kirjoittaa viestisi.
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Viesti kouluun

Irjalan koulu
Irjalan koulu on yksi neljästä Vehmaan 1-6 luokan kouluista.
Koulussa on noin 40 oppilasta. Opettajina toimivat Juha Peltola, Tiina Salminen ja Pirjo
Penttinen, kouluavustajana Merja Pehkonen sekä koulun keittäjä-siivoojana Marja-Leena
Kraatila. Tiina Salmisen äitiyslomasijaisena 1.-2.-luokkien opettajana toimii Meeri Ollila.
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Palautetta Irjalan koulun mahdollisesta siirrosta julkaistaan etusivulla.

Irjalan koulu Rautilaan!!
Vehmaan päättäjät suunnittelevat Irjalan koulua siirtämistä Rautilakeskuksen tiloihin.
Siirto on kytköksissä Rautilan kaavoitukseen ja Rautilakeskuksen tilojen tulevaan käyttöön.
Uusia asukkaita houkuteltaisiin rakentamaan meren rantaan ja koulun läheisyyteen.
Miltä äskeinen kuulostaa?
Oletko innostunut ajatuksesta vai saako se karvat nousemaan pystyyn?
Kerro mielipiteesi meidän palautesivumme kautta niin julkisemme niitä tällä sivustolla.
Palautesivun kautta tulevat viestit ovat nimettömiä ja niiden alkuperää emme voi jäljittää.
Asialliset nimettömät viestit julkaistaan, rajuimpiin toivoisimme yhteystietoja, jotta voimme vakuuttua niiden aitoudesta
ennen julkaisemista.
Palutesivumme linkki löytyy lähes jokaisen sivumme sivupalkista, klikkaus vain siihen niin voit kirjoittaa viestisi.
Takaisin etusivulle
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