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PATRUUNAN KOULU JATKAA LIETOLAISEN  
SIVYSTYSHISTORIAN TAPAHTUMASARJAA  
ke 5.4.2017 klo 18–19.30 Littoisten koululla 
 
 
Patruunan koulusta Verkatehtaaseen - koulumuistoja Littoisista valottaa koulun merkitystä Littois-
ten kylälle, tehtaan työntekijöille ja ympäröiville kunnille  
Littoisten koululla (Nitinkaari 4, Littoinen) keskiviikkona 5.4.2017 klo 18.  
 
 
 
Patruunan koulu sekä kansakoulu 
 
Verkatehtaan patruuna Louis Schnitt perusti Littoisiin yksityisen koulun vuonna 1873 houkutellak-
seen työntekijöitä tehtaaseen. Tehtaan koulu oli Liedon ja Kaarinan ensimmäisen kansakoulu, jota 
käytiin kahdesta kolmeen vuotta. Sen jälkeen patruuna sai tehtaaseen luku- ja kirjoitustaitoisia 
työntekijöitä, joista nuorimmat työntekijät saattoivat olla vasta yhdeksänvuotiaita. 
  
Kun tehtaan koulusta tuli Liedon kunnan ylläpitämä kansakoulu, sitä käytiin neljästä kuuteen vuot-
ta. Työläisten lapset astelivat kouluun kuusi vuotta ja menivät sen jälkeen tehtaaseen töihin.  Vir-
kailijoiden lapset jatkoivat neljän kansakouluvuoden jälkeen Turkuun oppikouluun. Koulu toimi 
Tehtaanmäessä vuoteen 1945 saakka, jonka jälkeen Lieto ja Kaarina perustivat omat koulunsa. 
Opettajan asunto ja 1900-luvun alussa rakennettu koulutalo ovat edelleen olemassa. Jäljellä on 
myös koulun voimistelusaliksi valmistunut rakennus, jossa myöhemmin oli tehtaan työväen ruoka-
la. Nykyään rakennus toimii Liedon seurakunnan seurakuntakotina. 
 
 
 
Patruunan koulusta Verkatehtaaseen 
 
Patruunan koulusta Verkatehtaaseen -tapahtumassa koulunkäyntiä Littoisissa muistelevat koulun 
oppilaat Sirpa Hyppönen, Sylvi Virtanen ja Taisto Kantonen, haastattelijana ja alustajana on Eeva 
Turpeinen. Littoisten koulun oppilaat esittävät pienoisnäytelmän tehtaan koulupäivästä. Tilaisuu-
den lopussa kaikilla on mahdollisuus tarinoida ja kertoa koulumuistoja, tutustua koululaisten val-
mistamaan taidenäyttelyyn Verkatehdasmiljöö ennen ja nyt sekä nauttia koulun vanhempainyh-
distyksen puffetin antimista.  
 
 
Tapahtuman järjestävät Littoisten koulu, Littoisten koulun vanhempainyhdistys, kyläyhdistys Em-

ma ja Anselmi sekä Littoisten kyläläiset. 
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Tapahtumaan voi tuoda mukanaan valokuvia ja muita muistoja liittyen koulunkäyntiin Littoisissa 

sekä lapsuuteen laajemminkin. Kertyneet valokuvat, esineet, muistot ja muistelut tallennetaan 

Liedon museon kokoelmiin. Museon henkilökuntaa on paikalla tapahtumassa ottamassa vastaan 

lahjoituksia.  

 

 

Patruunan koulusta Verkatehtaaseen on kolmas osa itsenäisyyden ajan lietolaisesta sivistyshisto-

riasta kertovaa tapahtumasarjaa Oikeus oppia – vapaus valita. Tapahtumasarjan järjestävät Liedon 

kunnan kulttuuri- ja liikuntatoimi, Liedon kirjasto, Lieto-Opisto ja Liedon museo. Tapahtumien 

toteuttamisessa on mukana paikallisia toimijoita. Tapahtumasarjan seuraava tilaisuus on Saukon-

ojan koulun 90-vuotisjuhla toukokuussa. Tapahtumasarjan ohessa Liedon museo järjestää lapsuu-

teen ja koulunkäyntiin liittyvän perinnekeruun. Tapahtumasarja on osa valtakunnallista Suomi 100 

-ohjelmaa.  

 

Kuvat:  

LM/va/146:1_Patruunan_koulu: Patruunan perustama yksityinen koulu oli vanhan kaupan yläker-
rassa Peltolassa. Kuva on vuodelta 1939. Rakennus on jo purettu. 

LM/va/146:2_Tehtaan_koulu: Verkatehtaan koulu toimi vuosina 1900 – 1945. 

 

 

Tapahtumasarjan nettisivu: 

www.liedonmuseo.fi/suomi-100 

 

Perinnekeruun nettisivu: 

www.liedonmuseo.fi/perinnekeruu 

 

Lisätiedot: 
Liedon museo 
museonjohtaja Leena Viskari 
puh. 050 593 1692 
leena.viskari@liedonmuseo.fi 
 

 

 


