Kaupunkikokousehdotukset 2012, Pöllönkankaan koulu 1-6 lk

Luokka:
1A

1B
2A
2B

2C

Ehdotukset (suluissa luokkien arvioimat kustannusarviot):
- Koulun piha-alueelle mahdollisuus pelata sählyä kaukalossa, sekä
jalkapalloiluun rajattu alue, jossa kaukalon seinät rajana
- Tivoli koulun alueelle
- Putkiliukumäki, hämähäkkikeinut, uusia liukumäkiä, trampoliini koulun
pihalle ja leikkipuistoihin
- Leikkipuistoihin puinen maja ja kalustettu leikkimökki, sekä elokuvia
- Liikunta-alueelle lämytutkallinen maali (sähly- tai jääkiekkomaali, tms.)
- Koirankakkaroskakoreja koulun lähiympäristöön ja koko alueelle (1500€)
- Beyblade -areena luokkaan (22€)
- Uudet pulpetit luokkaan (4000€)
- Suojatie (tai muu turvallinen tien ylityspaikka) Kiviperäntieltä koululle
- Puistoihin kiipeilytelineitä
- Lisää roskiksia Kuivasjärven alueelle
- Enemmän liikuntaa (ei maksa, mutta jostain muusta tunnista luovuttava)
- Pitempi uintiviikko
- Enemmän perunamuusia, vähemmän keitettyjä perunoita ruokalassa
- Vähemmän roskia ympäristöön – ei maksa mitään, jos kaikki korjaa omat
roskansa
- Oma nurkka kouluun. Omassa nurkassa voisi olla mm. akvaario (3-4 –
luokkalaisten hoitamana), muutama tietokone, leluja ja kirjoja.
- Salin kunnostus koulussa
- Liikuntavarastoon enemmän välineitä
- Pyörätelineitä koulun pihaan

3A

-

3B

4A

-

4B

-

3C

5A

-

Koulukirjastoon uusia kirjoja
Uusia juoma-automaatteja (muovimukit)
Enemmän roskakoreja alueelle
Tapahtumia kaupungissa, joiden tuotto käytetään hyväntekeväisyyteen (
esim. kerätään vanhainkodeille rahaa parempaan ruokaan/hoitoon)
limsa-automaatti ja lähdevesiautomaatti (1000-2000€)
Omat tietokoneet kaikille oppilaille 3-luokasta ylöspäin. (75000€)
Kiipeilyseinä saliin
Paremmat pyöräilytelineet
Mopoille omat kulkureitit
Enemmän roskiksia
Ulkovaatekaapit, että tavarat pysyisivät tallella ja luokkaan ei tarvitsisi tuoda
ylimääräistä tavaraa (n. 3000€/lk)
Välipala-automaatti, että saa välipalaa jos kouluruoka ei maistu
Tekonurmi kentälle – turvallisempi alusta, hienon näköinen (100 000€)
Lisää liikuntavälineitä – luokkakohtaiset paketit (esim. hyppis, twist, jalkkis,
koripallo, pihapelivermeet, hulavanne) (17x70€=1190€)
Enemmän atk-tunteja / atk-kerho – 15 kertaa ohjaajan palkka 30€/h = 450€
Laajemmat valikoimat koulun kirjastoon – 30 kpl x 15€ x 2 sarjaa = 900€
Uudet juoma-automaatit koulun käytäville 10 kpl x 150€ = 1500€
Enemmän laskettelureissuja
Pieni skeittiparkki
Lisää taideainetunteja
Lisää soittimia

5B
6A
6B

-

Välitunneilla saisi käydä kaupassa
5-luokasta ylöspäin läppärit
Voisi käydä kahvilasta ostamassa välipalaa
Monipuolisempaa ruokaa
Paremmat penkit
Enemmän käytäväaktiviteetteja, esim. flipperi ja pingispöytä
Pehmeät penkit yläluokille - niillä pitemmät päivät –> jaksaa keskittyä
paremmin (500 oppilasta x 20€ = 10 000€)
- välipala-automaatti - on nälkä kun on pitkät päivät. Ei jaksa keskittyä kun
energiatasot laskee (500€/automaatti)

Pöllönkankaan koulun oppilaskunnan hallitus (1-6-luokat)
Kaupunkikokousehdotukset 2012
Nämä ehdotukset valittiin jatkoon, alueryhmälle:
-

Koulukirjastoon uusia kirjoja, joka luokka-asteelle jotain mieleistä
Uudet juoma-automaatit koulun käytäville 10 kpl x 150€ = 1500€
Liikuntavarastoon enemmän välineitä (myös vasenkätisille enemmän/parempaa tarjontaa)
Lisää liikuntavälineitä – luokkakohtaiset paketit (esim. hyppis, twist, jalkkis, koripallo,
pihapelivermeet, hulavanne) (17x70€=1190€)

Muita hallituksen suosikkeja:
- Koirankakkaroskakoreja koulun lähiympäristöön ja koko alueelle (1500€)
- Oma nurkka kouluun. Omassa nurkassa voisi olla mm. akvaario (3-4 –luokkalaisten
hoitamana), muutama tietokone, leluja ja kirjoja.
- Kiipeilyseinä koulun saliin
- Monipuolisempaa ruokaa
- Enemmän käytäväaktiviteetteja, esim. flipperi ja pingispöytä
- Pehmeät penkit yläluokille (6lk->) - niillä pitemmät päivät –> jaksaa keskittyä paremmin
(500 oppilasta x 20€ = 10 000€)
- Tapahtumia kaupungissa, joiden tuotto käytetään hyväntekeväisyyteen ( esim. kerätään
vanhainkodeille rahaa parempaan ruokaan/hoitoon)
- Omat tietokoneet kaikille oppilaille 3-luokasta ylöspäin. (75000€) / 5-luokasta ylöspäin
läppärit

- Ulkovaatekaapit, että tavarat pysyisivät tallella ja luokkaan ei tarvitsisi tuoda ylimääräistä
tavaraa (n. 3000€/lk)
- välipala-automaatti - on nälkä kun on pitkät päivät. Ei jaksa keskittyä kun energiatasot
laskee (500€/automaatti)
- Kahvila. Voisi käydä kahvilasta ostamassa välipalaa

Tiedoksi kaikille:
Koulun piharemontti tulossa tänä
keväänä/kesänä. Sen johdosta
saamme pihalle uusia hienoja leikki/pelipaikkoja. Näin monet luokkien
esittämistä toiveista pihan suhteen
ovat toteutumassa!

