
Sammatin  
Vapaa Kyläkoulu

Tule mukaan pelastamaan kyläkouluamme 
– Liity kannatusjäseneksi tai tee lahjoitus!

Sammatin Vapaa Kyläkoulu on Suomen ensimmäinen 
maaseudulle perustettu steinerkoulu, joka aloitti toimintansa 
neljän lapsen kotikouluna vuonna 1984. Koulumme on kasvanut 
vuosi vuodelta. Tänä päivänä yli 100 oppilaan kyläkoulumme 
tarjoaa perusopetusta luokille 1–9 ja on myös merkittävä 
paikallinen työnantaja.

Steinerkoulut ovat yhdistyspohjaisia. Kyläkouluamme ylläpitää 
vanhemmista koostuva Vapaan Kyläkoulun kannatusyhdistys 
ry. Toiminnan rahoittamiseen tarvitsemme valtionosuuksien 
lisäksi kannatusjäsenmaksuja ja lahjoituksia sekä vanhempien 
maksamia tukimaksuja. Tämän lisäksi vanhemmat tekevät 
talkootöitä ja osallistuvat muuhun varainkeruuseen.

Koulumme on juuri nyt todella suurien haasteiden edessä: 
yhdistyksemme omistama koulurakennus on käynyt liian 
pieneksi kasvavalle oppilasmäärälle ja samalla se vaatii 
mittavia peruskorjauksia. Haasteena on myös se, että 
kasvavan oppilasmäärän tuomat valtionosuudet maksetaan 
takautuvasti 1,5 vuoden jälkeen. Kasvun tuomat kulut on siis 
katettava pienemmän oppilasmäärän mukaisella rahoituksella.

Kannatusyhdistyksemme työskentelee tiiviisti, jotta löydämme 
kestävän ja pitkäaikaisen ratkaisun ja saamme turvalliset, 
toimivat sekä riittävän kokoiset koulutilat. Mutta tarvitsemme 
taloudellista tukea päästäksemme eteenpäin. Joukossa on 
voimaa ja siksi jokainen pienikin summa on merkittävä. 

Sammatin Vapaa Kyläkoulu on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton. Koulu on saanut virallisen opetuksen järjestämisluvan 
1993. Koulun steinerpedagoginen opetussuunnitelma on laadittu opetushallituksen valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden 

mukaan. Tavoitteena on oppilaan tahdon, tunteen ja ajattelun tasapainoinen kehittyminen sekä laaja-alainen yleissivistys. Opetuksessa 
korostuvat kokonaisvaltaisuus, havainnoiminen, käytännölliset ja yhteisölliset elämäntaidot, mielikuvitus sekä taiteellinen työskentely. 
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Voit auttaa kouluamme liittymällä 
kannatusjäseneksi. Kannatus- 
jäsenmaksu on 120 € vuodessa. 

Voit myös tukea lahjoittamalla 
vapaavalintaisen summan.  
Olemme kiitollisia kaiken  
kokoisista lahjoituksista! 

Lähetämme tukijoillemme 
kuukausitiedotteen ja vuosikerto- 
muksen sekä kutsumme koulumme 
tapahtumiin. Ilmoitathan yhteys- 
tietosi sähköpostilla, jotta  
viestimme tavoittaa sinut:  
kanslia@sammatinvapaakylakoulu.fi 

Kiitos, että tuet kyläkoulumme 
toimintaa! Näin mahdollistat,  
että meillä on tulevaisuudessakin 
eloisa kyläkoulu, jossa on:

  maukas luomupainotteinen 
ruoka

  materiaaleja luovan ja 
kokonaisvaltaisen  
oppimisen tueksi

  steineropetukseen soveltuvat 
luokkatilat ja koulurakennus
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