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Vanha ja ankea ala-aula on muuttunut 
viihtyisäksi oppilaiden oleskelutilaksi.



Peruskorjattu koulutalomme on 
nyt ”sukkakoulu” eli kengät ja ulko-
vaatteet jäävät vaatesäilytykseen 
sisääntulokerrokseen.

Muistathan nimikoida kenkäsi ja ulkovaatteesi 



Vanhat ja tutut 
portaikot johtavat 
luokkakerroksiin.

Peruskorjauksessa 
portaat ja kaiteet 
entisöitiin ja 
puhdistettiin. 

Ne muistuttavat
mukavalla tavalla 
koulun historiasta.



Alkuopetuksen reppunaulakot ja oppilaslokerikot.
Alkuopetuksen ryhmätyötilassa odottavat aapiset ja 
lukukirjat jo käyttäjiään.



Luokat on varustettu 
uudenaikaisella esitystekniikalla.

Uudet oppilaskalusteet ovat 
säädettäviä ja keveitä liikutella. 
Oppilaspöytiä voidaan ryhmitellä 
monin eri tavoin.

Oppilaspöydän alla on kevyt 
tarvikekori, jossa oppitunnin 
opiskeluvälineitä voidaan säilyttää. 
Muut oppikirjat ja koulutarvikkeet 
ovat oppilaiden henkilökohtaisissa 
oppilaslokerikoissa.

Reput eivät pyöri lattioilla, vaan niille 
on jokaisessa luokassa oma 
reppukärry.



Pienempiä ryhmätyötiloja löytyy joka kerroksesta. 
Nämä kuvat ovat erityisopetuksen tiloista.



Entisestä rehtorin työhuoneesta on tullut viihtyisä 
alkuopetuksen kirjasto- ja lukutila.



Isompien oppilaiden ”kirjasto” on jalkautunut 
5. kerroksen käytäville ja pienryhmätiloihin.



Lukuhyllystä löytynyttä 
mielenkiintoista kirjaa voi lukea 
sohvalla istuen tai vaikkapa 
mukavassa säkkituolissa löhöten.



Kun käytävillä ei enää säilytetä kenkiä ja 
ulkovaatteita, on ne voitu ottaa käyttöön 
viihtyisinä ja monipuolisina opetustiloina.



Myös käytävien työskentelypisteet ovat 
helposti siirreltäviä ja niitä voidaan 
ryhmitellä eri tavoin.

Taukoliikuntaan tarkoitetut puolapuut 
kääntyvät tarvittaessa pieneksi näyttämöksi.



Taito- ja taideaineita on 
peruskorjauksessa 
pyritty huomioimaan 
mahdollisimman hyvin, 
vaikka tilat kovin 
rajalliset ovatkin.

Viereisessä kuvassa on 
musiikkiluokkiemme 
soitinkavalkadia. 

Myös yleisopetuksen 
luokille on peruskorjauk-
sessa saatu ihan oma 
musiikkiluokka. Näin 
kaikki soittimet löytyvät 
samasta luokkatilasta.



Liikuntasiiven pohjakerrokseen on 
peruskorjauksessa rakennettu 
käsityötilat sekä koville että 
pehmeille materiaaleille. 

Nämä kuvat ovat tekstiilityön 
luokasta.



Ylempi kuva on vuosiluokkien 3-6 teknisen työn tilasta.
Viereinen käsityön suunnittelutila palvelee sekä kovien 
että pehmeiden materiaalien opetusta. 



Kuvataiteen luokka on sijoitettu 
Torninkadun koulurakennukseen. 
Sinne kuljetaan koulurakennukset 
yhdistävän lasikäytävän kautta.



Uudistettu liikuntasali voidaan jakaa 
siirtoseinällä kahteen osaan. Myös 
liikunnan välineistö uudistettiin.

Pienemmällä puolella voidaan mm. 
jumpata, tanssia ja kiipeillä. Isompi 
puoli salista on varattu pallopeleille.



Uusi ruokailutila on 
avara ja viihtyisä. 
Ikkunaverhot saamme 
toivottavasti vielä 
ennen koulujen alkua.

Ruokasalin sivu- ja 
takaosat voidaan 
tarvittaessa jakaa 
omiksi tiloikseen, joita 
voidaan hyödyntää 
mm. läksyparkki-
toimintaan.

Ruokasali toimii  
iltapäivisin osittain 
myös ippen tilana.



Pienenä erikoisuutena 
uudessa 
ruokasalissamme on 
valkoinen 
pikkuflyygeli.

Flyygeli voidaan siirtää 
liikuntasalin puolelle 
mm. joulujuhlien 
aikaan, mutta ehkäpä 
saamme silloin tällöin 
kuulla myös 
tunnelmaa luovaa 
musiikkia 
koululounaamme 
aikana 



Henkilökuntaakaan ei 
peruskorjauksessa unohdettu, 
vaan olemme saaneet toimivat 
työskentely- ja neuvottelutilat.



Koulun piha on saanut myös uuden 
ilmeen. Kiipeilytelineet löytyvät 
sekä ylä- että alapihalta.



Yläpihalla on koripallotelineet. Alapihalla voi pelata jalkapalloa tai järjestää vaikka juoksukisat.



Hyppyruudukoita löytyy moneen 
lähtöön.

Volttikoneesta taitaa tulla myös 
suosittu.



Ennen peruskorjausta 
oppilaiden erityinen toive 
oli, että pihatammi 
säilytettäisiin. Sitä 
varjeltiinkin huolella koko 
peruskorjauksen ajan ja 
se toivottelee meidät 
tervetulleeksi aloittamaan 
uutta lukuvuotta 
elokuussa.

Tammen alla nököttää 
uusi ulkovälinevarasto, 
josta löytyy monenlaista 
tekemistä välitunneille.

Tammen alle saamme 
toivottavasti vielä 
pihapenkit syksyn 
alkaessa.
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