HYVÄT KUNNAT

ilmoitus

Vehmaan uusi hirsikoulu valmistuu

Vasemmalla: - Haluamme luoda Vehmaalle sellaiset puitteet, että täällä on hyvä elää ja yrittää, kunnanjohtaja Ari Koskinen toteaa. Oikealla: Vehmaan hirsikoulu on ainoa laatuaan Varsinais-Suomessa.
Noin 2300 asukkaan vireällä
Vehmaan maalaiskunnalla on
syytä juhlaan. Kunnan ylpeys,
uusi ja terve hirsikoulu valmistuu kesällä. Samaan aikaan vietetään kunnan 150-vuotisjuhlavuotta.
- Vehmaan ylä- ja alakoululaiset pääsevät aloittamaan
syyslukukauden uusissa tiloissa, kunnanjohtaja Ari Koskinen
iloitsee.
Vehmaan hirsikoulu on ainoa laatuaan Varsinais-Suomessa. Uuden koulun suunnittelun lähtökohtana oli, että
koulun rakentamisessa käytetään ekologista rakennustapaa

ja materiaaleja sekä hengittävää rakennetta. Pääasiallinen
seinämateriaali uudessa koulussa on hirsi. Koulu on herättänyt kiinnostusta laajasti ympäri
Suomen.
- Hirsirakentamisella on haluttu taata puhdas ja terveellinen sisäilma kunnan koululaisille. Aluksi suunnitteilla oli perinteisempään tyyliin rakennettu koulurakennus, mutta aktiivinen uusi valtuusto oli ekologisempien rakennusmateriaalien
kannalla, Koskinen kertoo.
Rakentaminen on toteutettu Terve Talo -rakentamisen periaatteilla, joiden myötä jo ra-

kennusvaiheessa otetaan huomioon tilojen puhtaus ja turvallisuus.

Hyvä paikka lapsiperheille
Uusi koulu tekee seuraa vuonna 2013 valmistuneelle liikuntahallille ja muille lasten ja nuorten palveluille. Koulun valmistumisen jälkeen Vehmaan kirkonkylälle perustetaan varhaiskasvatuskeskus, jossa päiväkotilapset saavat väljemmät tilat ja
isommat pihat.
- Merellinen ympäristö, hyvät
liikenneyhteydet Turun ja Uudenkaupungin suuntaan, panostukset sivistyspalveluihin. Haluam-

me luoda Vehmaalle sellaiset
puitteet, että täällä on hyvä elää
ja yrittää, kunnanjohtaja Koskinen luettelee Vehmaan valtteja.
Lapsiperheitä houkutellaan
myös kunnan myöntämällä vauvarahalla. Vehmaan kunta maksaa vanhemmille jokaista paikallista syntyvää lasta kohden 300
euron vauvarahan.
- Viime vuonna syntyi 19 lasta, mikä on tämän kokoiselle
kunnalle oikein mukava määrä,
Koskinen hymyilee.

Vehmaa 150 - tontti 150
Syksyllä koulun vihkiäisten yhteydessä vietetään myös kun-

nan 150-vuotisjuhlaa. Juhlavuoden kunniaksi kunnassa jatketaan Suomen itsenäisyyden juhlavuonna aloitettua tonttikampanjaa: tämän vuoden ajan Vehmaan kunta myy reilun kokoisia
omakotitontteja nimelliseen 150
euron hintaan.
Vapaita tontteja löytyy vielä luonnonläheisiltä Rautilan
ja Lammenmäen alueilta sekä ydinkeskustasta Vinkkilän
alueelta.
- Tontteja on myyty jonkun
verran ja ensimmäiset talotkin
ovat jo nousseet kampanjatonteille, Ari Koskinen kertoo.
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