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KYLÄKAHVILAKYLÄKAHVILA
Viehättävä kyläkahvila palvelee kesäaikaan ja tapahtu-Viehättävä kyläkahvila palvelee kesäaikaan ja tapahtu-
mien yhteydessä. Kyläkahvila on sisustettu kierrä- mien yhteydessä. Kyläkahvila on sisustettu kierrä- 
tyshengessä kyläläisiltä lahjoituksena saaduin huone-tyshengessä kyläläisiltä lahjoituksena saaduin huone-
kaluin. Esillä on paljon vanhaa kyläkoulujen historiasta kaluin. Esillä on paljon vanhaa kyläkoulujen historiasta 
kertovaa museoesineistöä. Kahvilan nimikkotuote on kertovaa museoesineistöä. Kahvilan nimikkotuote on 
Vilpeilän vohveli, joka tarjoillaan aina vastapaistettuna, Vilpeilän vohveli, joka tarjoillaan aina vastapaistettuna, 
kermavaahdon ja kotitekoisen hillon kera!kermavaahdon ja kotitekoisen hillon kera!
Kyläkahvila on vuokrattavissa erilaisiin tilaisuuksiin - Kyläkahvila on vuokrattavissa erilaisiin tilaisuuksiin - 
kokouksiin, yhdistysten omiin tapahtumiin, pieniin yritys- kokouksiin, yhdistysten omiin tapahtumiin, pieniin yritys- 
tai perhejuhliin, kerhotoimintaan ym. Kahvilan yhteydes-tai perhejuhliin, kerhotoimintaan ym. Kahvilan yhteydes-
sä on toimivat keittiötilat tiskikoneineen ja uuneineen.sä on toimivat keittiötilat tiskikoneineen ja uuneineen.

KYLÄSAUNAKYLÄSAUNA
Vilpeilän piharakennus kätkee sisäänsä helmen, Vilpeilän piharakennus kätkee sisäänsä helmen, 
tunnelmaltaan autenttisen vanhan saunan. Sauna tunnelmaltaan autenttisen vanhan saunan. Sauna 
lämpiää kertalämmitteisellä Aito-kiukaalla, joka antaa lämpiää kertalämmitteisellä Aito-kiukaalla, joka antaa 
pitkät ja pehmeät löylyt. Kyläsaunaan mahtuu lauteille pitkät ja pehmeät löylyt. Kyläsaunaan mahtuu lauteille 
kerralla neljä henkilöä, mutta saunan vierestä löyty-kerralla neljä henkilöä, mutta saunan vierestä löyty-
vään, entiseen karjasuojaan sisustetussa Vilpolassa ja vään, entiseen karjasuojaan sisustetussa Vilpolassa ja 
pihalla vuoroon vilvoitellen saunomaan mahtuu isompi-pihalla vuoroon vilvoitellen saunomaan mahtuu isompi-
kin porukka.kin porukka.
Saunan läheisyyteen on mahdollista sijoittaa palju, Saunan läheisyyteen on mahdollista sijoittaa palju, 
jollaisen voi vuokrata paikalliselta yrittäjältä.jollaisen voi vuokrata paikalliselta yrittäjältä.
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VILPEILÄN KOULU = KYLÄTALOVILPEILÄN KOULU = KYLÄTALO
Vilpeilän vuonna 1897 valmistunut kyläkoulu viehättävine Vilpeilän vuonna 1897 valmistunut kyläkoulu viehättävine 
pihapiireineen on keväästä 2021 alkaen toiminut kyläta-pihapiireineen on keväästä 2021 alkaen toiminut kyläta-
lona - kylän sydämenä ja alueen asukkaiden käytössä. lona - kylän sydämenä ja alueen asukkaiden käytössä. 
Kylätalotoiminta on vielä nuorta, mutta tarjoaa jo nyt mo-Kylätalotoiminta on vielä nuorta, mutta tarjoaa jo nyt mo-
nenlaista tekemistä, erilaisia tapahtumia ja vuokrattavia nenlaista tekemistä, erilaisia tapahtumia ja vuokrattavia 
tiloja kyläläisille, kaupunkilaisille, kesäasukkaille ja kaikille tiloja kyläläisille, kaupunkilaisille, kesäasukkaille ja kaikille 
Vilpeilän ystäville.Vilpeilän ystäville.
Kylätalo sijaitsee Sahalahden Pakkalassa keskellä elävää Kylätalo sijaitsee Sahalahden Pakkalassa keskellä elävää 
ja idyllistä maaseutua, vain 15 minuutin ajomatkan pääs-ja idyllistä maaseutua, vain 15 minuutin ajomatkan pääs-
sä Kangalan keskustasta.sä Kangalan keskustasta.
TERVETULOA VILPEILÄÄN!TERVETULOA VILPEILÄÄN!



YLÄKOULUYLÄKOULU
Valoisaan yläkoulun luokkaan mahtuu isompikin Valoisaan yläkoulun luokkaan mahtuu isompikin 
tilaisuus, pitkissä pöydissä tilaan saadaan mahtu-tilaisuus, pitkissä pöydissä tilaan saadaan mahtu-
maan 50 paikkaa. Luokka voidaan yhdistää viereiseen maan 50 paikkaa. Luokka voidaan yhdistää viereiseen 
veistosaliin, jolloin tila tuplaantuu. Veistosalin puolelle veistosaliin, jolloin tila tuplaantuu. Veistosalin puolelle 
on kätevä kattaa vaikkapa tilaisuuden tarjoilut. Molem-on kätevä kattaa vaikkapa tilaisuuden tarjoilut. Molem-
missa luokkahuoneissa on esillä runsaasti kyläkoulun missa luokkahuoneissa on esillä runsaasti kyläkoulun 
historiasta kertovaa esineistöä.historiasta kertovaa esineistöä.
Yläkoulun puolella on järjestetty mm. erilaisia kokouk-Yläkoulun puolella on järjestetty mm. erilaisia kokouk-
sia, valmistujaisjuhlia ja askartelukursseja. Yläkoulun sia, valmistujaisjuhlia ja askartelukursseja. Yläkoulun 
luokassa kokoontuu säännöllisesti myös Pirkanmaan luokassa kokoontuu säännöllisesti myös Pirkanmaan 
musiikkiopiston kyläorkesteri!musiikkiopiston kyläorkesteri!

TAPAHTUMATTAPAHTUMAT
Vilpeilän kyläkoulun pihapiiri sopii yhdessäoloon ja Vilpeilän kyläkoulun pihapiiri sopii yhdessäoloon ja 
monenlaisiin tapahtumiin. Pihassa on järjestetty mm. monenlaisiin tapahtumiin. Pihassa on järjestetty mm. 
harrasteajoneuvotapahtumia, koiranäyttelyitä, kon-harrasteajoneuvotapahtumia, koiranäyttelyitä, kon-
sertteja, toritapahtumia, pihapelikisoja ja perhejuhlia. sertteja, toritapahtumia, pihapelikisoja ja perhejuhlia. 
Kesällä 2022 pihapiirissä nähdään mm. sahalahtelaisen Kesällä 2022 pihapiirissä nähdään mm. sahalahtelaisen 
harrastajateatterin esityksiä. Pihan pelikenttä palve-harrastajateatterin esityksiä. Pihan pelikenttä palve-
lee kesäaikaan tennis- ja koripallokenttänä, ja talvella lee kesäaikaan tennis- ja koripallokenttänä, ja talvella 
luistinratana. luistinratana. 
Pihapiirissä on tilaa lasten temmellykselle, ja kesä-Pihapiirissä on tilaa lasten temmellykselle, ja kesä-
aikaan pihassa on kiva nauttia vaikka vohvelikahvit. aikaan pihassa on kiva nauttia vaikka vohvelikahvit. 
Perhejuhlille piha antaa käytännöllistä lisätilaa. Perhejuhlille piha antaa käytännöllistä lisätilaa. 

VILPEILÄN KYLÄKOULU OSUUSKUNTA
Vilpeilän kylätaloa pitää yllä yhteisön hyvinvoinnin sekä kylän elävyyden ylläpitämiseksi perustettu, 

voittoa tavoittelematon Vilpeilän kyläkoulu osuuskunta. 
Tapahtumia tehdään ja kiinteistön kunnosta huolehditaan pääasiassa talkootyönä, ja toimintaa rahoi-
tetaan kyläkahvilasta sekä vuokraustoiminnasta saatavilla tuotoilla. Varoja tarvitaan kuitenkin myös 

kiinteisiin kustannuksiin kuten sähköön ja lämmitykseen, remontteihin sekä kiinteistönhuoltoon.

Kylätalotoimintaa voi parhaiten tukea osallistumalla talkootyöhön ja tapahtumiin, käyttämällä palveluita 
ja vuokraamalla tiloja. Vilpeilän kyläkoulu osuuskunnan toimintaa voi tukea myös liittymällä osuuskun-

nan jäseneksi. Henkilöjäsenen kertaluontoinen osuusmaksu on 50eur, yhteisöjäsenen 100eur. 
Jäsenosuuden voi maksaa osuuskunnan tilille FI23 5104 0020 2069 95 viitetiedolla ”osakkuus”. 

Halutessaan osuuskunnan toimintaa voi tukea myös tavara- ja rahalahjoituksin.

Vilpeilän kyläkoulu osuuskunta, Pakkalantie 337, 36430 Sahalahti 
www.vilpeila.com  I  vilpeilan.kylakoulu@gmail.com  I  040 509 7926 (Kirsi)


