
Virkkulan perhe viihtyy Pullin maaseudulla 

 
 
Perheenäiti Wilma Litmala-Virkkula palaa kotipihalleen koiraa ulkoiluttamasta. Eletään alkukesää ja luonto 
on puhkeamassa kukkaan. Tytär Venna Virkkula, 10, vilahtaa sisälle kotitaloon leikkimään veljensä Aapon, 
12, kanssa. Mukaan leikkimään on kutsuttu myös naapurinpoika. Ollaan Lohjan maaseudulla, Pullissa. 
Perhe on muuttanut tänne hektisestä Espoosta, suurkoulujen piiristä muutama vuosi sitten. 
 
- Suunnittelimme muuttoa maaseudulle jo jonkin aikaa, muistelee perheenäiti Wilma Litmala-Virkkula muutaman 
vuoden takaista päätöstään maallemuutosta. - Pitkän linjan espoolaisina olimme seuranneet Lohjan positiivista 
kuntakehitystä jo useamman vuoden, minkä takia Lohja erityisesti tuntui varteenotettavalta vaihtoehdolta 
kartoittaessamme perheen uutta asuinpaikkaa, Litmala-Virkkula jatkaa. - Maaseutu ja sen tuomat mahdollisuudet, 
kyläkoulu ja toisaalta myös erinomaiset kulkuyhteydet pääkaupunkiseudulle olivat valttikortteja valitessamme kotia, 
kuvailee Wilma Litmala-Virkkula perheen päätöstä muuttaa Lohjalle. - Toisaalta tällainen pieni, Pullin kaltainen 
yhteisö on myös lapselle helposti hallittava ja vaikkapa sosiaalisiin haasteisiin voidaan tarvittaessa puuttua 
tehokkaammin ja ennaltaehkäisevin keinoin, kun tunnetaan läheisesti naapurit ja muut lähipiirin ihmiset, Litmala-
Virkkula perustelee tyytyväisenä muuttoa nykyiselle kotiseudulleen. - On myös mukavaa, että koulumatkat taittuvat 
lapsella jalkaisin, eikä pienen koululaisen tarvitse aamuisin herätä aikaisin taksikyytien takia, mikä sekin osaltaan 
lisää lapsen hyvinvointia ja tyytyväisyyttä arjessa, Litmala-Virkkula pohtii. Kävelymatka kouluun oli myös ala-
asteikäisten lastemme toive - yläasteelle hekin kokivat voivansa jo kyydein matkustaa. 
 

  
 
 
Ei vaihtoehtoihmisiä vaan onnellisia maalla asujia 
 
 
Virkkulan perhe on malliesimerkki maallemuuttajista Lohjalla. - Etsimme kotiympäristöön enemmän rauhaa, sekä 
koimme, että valtavat kaupunkikoulut eivät palvelleet silloin kovinkin pieneltä tuntuvia lapsiamme, Wilma summaa. 
Nykyisiä kyläkoulujen lakkauttamissuunnitelmia on vaikea ymmärtää, huokaa Wilma Litmala -Virkkula. - Kuluvana 
lukuvuonna lapsemme eivät ole olleet esimerkiksi flunssien tai muiden hengitystiesairauksien takia poissa lainkaan 
koulusta, perheen äiti kertoo. Maaseudun puhdas ilma ja omin jaloin tehdyt koulumatkat tekevät lapselle hyvää. 
Pullin koulu on yksi vähintäänkin kohtuukuntoisista, iäkkäistä koulurakennuksista Lohjalla. - Myös pienempi 
oppimisympäristö on erityishaasteisen lapsen kohdalla osoittautunut lottovoitoksi. Taitoja saa rauhassa harjoitella 
ennen isompaan ärsykemaailmaan hyppäämistä, Wilma pohtii. Omat lapsemme ovat kohta jo molemmat ala-
asteensa päättämässä, mutta koululla on muitakin merkityksiä.  
 



Väänteenjoen kyläyhdistyksen alueella toimivat sekä aktiivinen asukasyhdistys että Pullin koulun 
vanhempainyhdistys. Yhdistystoiminta tuo osaltaan myös iloa ja toimivuutta arkeen. Koulun liikuntasali tarjoaa 
upeat puitteet vapaa-ajan harrastamiseen ja salissa kokoontuu useita liikuntaryhmiä viikoittain.  Pullin koulun 
vanhempainyhdistyksen järjestämät kesäkerhot ovat myös helpottaneet maalle muuttaneen perheen arkea. 
Litmala-Virkkula -perheen lapset sopeutuivat uuteen kouluun mukavasti ja oppilaat otettiin hyvin vastaan. Asiaa 
helpotti tutustuminen uusiin tiloihin ja tulevaan opettajaan jo edellisen lukukauden päättyessä. Myös koulun 
vanhempainyhdistyksen järjestämällä perinteisellä koulun aloitustempauksella oli merkityksensä. Myös lähellä 
oleva upea luonto palvelee lapsia ja edistää perheiden hyvinvointia. - Tällaista myönteistä kehitystä toivoisi 
Lohjalle jatkossakin, Litmala-Virkkula kaavailee. 
 
Taustalla aito arvomaailma 
 
Monimuotoisuus ja kehittyvä kaupunki yhteistyössä elinvoimaisen maaseudun kanssa tekevät Lohjasta 
kilpailukykyisen ja vetovoimaisen kaupungin muuttovoittoa tavoiteltaessa myös tulevaisuudessa. - Lapsiperheiden 
etuna tällaisissa yhteisöissä on myös se, että esimerkiksi Pullissa lapset säilyvät pitempään lapsina eivätkä 
aikuistu liian varhain tai saa vaikutteita yläkoulujen isommilta lapsilta. Näin lapset säilyvät todellakin lapsen 
asemassa pitempään isompiin yhteisöihin ja suuriiin kouluihin verrattuna, perheenäiti Wilma Litmala-Virkkula pohtii 
kiitollisena. Myös oppiminen yhteisöllisyyteen on toisenlaisessa painotuksessa. - Jos tulevaisuutta luotaavien 
päätösten takana ovat puhtaasti raha ja kustannustehokkuus, menetämme kaupungin imagolle ja strategian 
mukaiselle suunnittelulle tärkeitä kilpailuvaltteja. Maaseudun kehittämisen unohtamisessa on riskinsä, jos se 
tehdään kaupunkisuunnittelussa puhtaasti kustannustehokkuuden nimissä tai lyhyellä tähtäimellä. Junaradan tai 
vaikkapa kaavoituksen vaikutuksia tulevaisuudensuunnitelmissa ei täysin tulisi unohtaa niitäkään, pohtii Litmala-
Virkkula. Kaupunkisuunnittelijoiden tulisi pitää mielessä, että Lohjan kaupunki on varsin laaja alue, ei pelkkä 
taajama järven rannalla. Pääkaupunkiseudulta on jo muutama perhe seurannut esimerkkiämme ja muuttanut 
Lohjalle - toivottavasti eivät turhien toiveiden kanssa, Wilma näpäyttää. 
 
 
Kaupunkisuunnitteluun toivotaan nyt pelisilmää ja pitkän tähtäimen ajattelua 
 
-  Emme haluaisi muuttaa kotikylässämme juuri mitään, pohtii Litmala-Virkkula tyytyväisenä Pullin 

kehittämiskohteista kysyttäessä. - No, ehkä ei Alepaa naapuriin, naurahtaa nainen huvittuneena. - Kaavoitus sen 

sijaan kiinnostaa ja se, mitä mahdollisuuksia se tuo alueelle. Koulua ja oppilaaksiottoaluetta voisi hieman jopa 

laajentaa, Litmala-Virkkula veistelee pilke silmä kulmassa.  - Maaseutu tulee pitää elävänä ja houkuttelevana, 

perheenisä Mikko Virkkula yhtyy. Sekä palveluverkon monimuotoisuutta että Kaupunki- ja maaseutu yhdessä - 

stategian mukaisia päätöksiä odotetaan Lohjalla tulevaisuudessakin.   


