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Särkelän koulun oppilaskunta  KOULUVERKKOKOMMENTIT 

                   

 

    28.2.2018 

 

Päättäjille: hyvinvointilautakunnalle, kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle 

 

Särkelän koulun oppilaskunta pitää parhaimpana kouluratkaisuna Hillatie-Särkelä-

kouluverkkoa. 

- Särkelässä liikuntahalli ja jäähalli ovat käytettävissä AINA (liikuntahallilla 

on tilaa liikkua ja pelata, kahdenkin luokan yhtä aikaa. Jäähallilla on hyvä 

jää, on lämmin tila vaihtaa luistimia ja on WC:t). Liikuntatunnit voidaan 

tilojen väljyyden vuoksi sijoittaa järkevästi lukujärjestykseen. Niitä ei 

tarvitse pitää heti ruokailun jälkeen tai keskellä päivää muiden 

oppituntien välissä. 

- Hillatien liikuntamahdollisuudet näyttävät puutteellisilta – riittääkö 

kaikille oppilaille koulun oma liikuntasali ja ollaanko sitten rattaiden 

päällä koko ajan liikuntatunteja pidettäessä Särkikankaalla liikunta- ja 

jäähallilla? Eikö olisi parempi, että oppilaat olisivat jo valmiina 

Särkikankaalla? 

- (Vanhassa) Särkelässä on iso piha-alue. Kaikille riittää tilaa pelata ja 

leikkiä, mikä vähentää koulukiusaamista, ja antaa oppilaille 

mahdollisuuden vaihteleviin välituntileikkeihin. 

- Särkelän piha-alue on aurinkoinen ja opettajien on helppo valvoa. On 

välitunti-WC:t ja sisä-WC:t ja on iso sadekatos. (Aurinkopaneelit katolle!) 

- Koulun jälkeen voi Särkelästä jäädä helposti liikuntahallille kerhoon tai 

mennä treeneihin jäähallille (välineet ovat jo valmiina jäähallilla). 

- Särkelässä koululaisilla on kummioppilaita eskarissa – on kiva, kun 

eskarilaiset ovat samassa rakennuksessa, vanhemmillekin helpompi, kun 

perheen lapset ovat samassa paikassa. 

- Särkelässä on hyviä luokkatiloja ja äänieristys toimii hyvin. 
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- Kaikki eivät pidä isosta koulusta, siksi on hyvä olla kaksi koulua. 

- Koulukuljetus onnistuu hyvin Särkelästä, turvallisesti, linja-auto ja taksi 

tulevat oven eteen (voi odottaa jopa kuljetusta sisällä ja tehdä 

kotitehtäviä) – Hillatiellä auton odottaminen pelottaa alueen ahtauden ja 

monikäyttöisyyden vuoksi. Särkelässä oleskelu- ja koulukyydin 

odottamisen alue ovat erillään. 

- Koulukuljetusauto ei voi kiertää kaikkia teitä Särkikankaalla, joten 

oppilailla, etenkin pienillä, tulee matkaa tulla päätien varteen linja-

autokuljetusta odottamaan, jos Särkikankaan oppilaille tulee Hillatie 

kouluksi. Koulumatkoista tulee joillekin tosi epämukavia. 

- Särkelän koulu tarjoaa kaikille oppilaille turvallisen kouluympäristön. 

Hillatien koulualue on pieni välituntileikkeihin ja siis liikenteellisesti 

pelottava koulukuljetuksessa oleville oppilaille. 

- Isokylän koulu on liian kaukana nykyisille Hillatien ja Särkelän koulun 

oppilaille. Toisen koulun hyötykäyttö ei onnistu Isokylällä, eikä siellä ole 

mitään liikunta- ja jäähallin tapaisia koulun toimintoja tukevia asioita. 

- Jotkut oppilaat toivat esille, että Hillatie pitäisi lakkauttaa, ja Särkelä ja 

Isokylä säilyttää. 

 

Vakuudeksi 

SÄRKELÄN KOULUN OPPILASKUNTA 

 

 


