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Kaukana Slitcig  
mita pitjsii olla 
• Saaristen koulun huonokuntoinen piha aiheuttaa huolta. 
• Vanhempainyhdistys kerää kunnostusvaroja itse, ja 
toivoo Hämeenlinnan kaupungin tulevan 
kustannuksissa vastaan. 
• Kesällä järjestettavan hyvantekevaisyystapahtuman 
tuottokin ohjataan pihan kunnostukseen. 

han kunnostamiseen, laittoivat 
koululaisten vanhemmat hynt-
tyyt yhteen asian etenemiseksi. 
Tuloksena syntyi Saaristen kou-
lun vanhempainyhdistys, johon 
myös Kolari kuuluu. 

YHDISTYKSEN päämääränä on, et-
td piha laitetaan uuteen uskoon. 
Yksi kysymys on pintamateriaali. 

-Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi 
keinonurmi tai rouhittu tartan-
pinnoite. Selvää on, että maamas-
sojen vaihto maksaa kymmeniä tu-
hansia euroja. 

Pihan toinen epakohta on leik-
kivälineet. 

-Ne ovat lähinnä liukumäki, 
putki ja hiekkalaatikko, joihin ei 
apuvälineillä nousta. Liikuntavam-
maisille sopiva leikkikeskus kol-
mella keinulla ja liikkuvalla hiek-
kalaatikolla kustantaisi ainakin 
20 000 euroa. 

Varoja vanhempainyhdistys on 

Toni Rasinkangas 
Hdmeenlinna 

Saaristen koulun piha ei sovellu 
heille, jotka sitä kayttavät eniten. 

- Tontti on täynnä upottavaa 
hiekkaa, j ohon sulamisvedet ovat 
aiheuttaneet 30-senttisia kanjo-
neita, Minna Kolari nayttaa soh-
joista kenttää. 

Puolet koulun aistimonivam-
maisista oppilaista tarvitsee apu-
välineitäja avustajan ulkoillakseen 
koulun aidatulla alueella. Jos apu-
välineillä meno voi olla lapselle 
jopa vaarallista, nun kyllä pyörä-
tuolin lykkiminen kay aikuiselle-
kin työsta. 

-Kuntoutuksellisesta näkökul-
masta pihan kunto on kaukana 
siitä, mitä sen pitäisi olla. Pyö-
rätuolilla ei pysty kurassa liik-
kumaan. 

Koska kaupungilla ei ole ollut 
korvamerkittya rahaa koulun pi- 
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PIHAREMONTTI 

Saaristen koulu 

• Antaa opetusta aistinno-
nivammaisille seka suurta 
yksilollistä tukea tarvitseville 
oppilaille. 
• Pihan huono kunto huo-
lestuttaa oppilaiden vanhenn-
pia. Upottava hiekkapinta on 
haitaksi apuvalineilla liikkuville 
lapsille. 
• Pihan toinen epakohta on 
leikkivalineet, joita ei ole suun-
niteltu liikuntavannnnaisille. 

YHDISTYS KE .RAA RAHAA 
• Vasta perustettu Saaristen-
koulun vanhempainyhdistys ke-
rää varoja itse piharennonttiin, 
ja toivoo kaupungin osallistu-
van talkoisiin. 
• Jukka Stolt jarjestaa Kau-
punkinnaratonin yhteydessa 
hyvantekevaisyystapahtuman, 
jolla keratyt varat suunnataan 
Saaristen koulun piharennont-
tiin. 
• Koulussa on opetusryhnnia 
nelja, ja oppilaita 

24 
"Selvaa on, etta 
maamassojen vaihto 
ja liikuntavammaisille 
suunnattu leikkikeskus 
maksavat kymmenia 
tuhansia euroja." 

MINNA KOLARI 

tukea ulkoiluun. KUVA: Markku Tanni 

lahtenyt keradmaan itse. Tukiha-
kemuksia on lahetetty vammais-
urheiluliitolle ja Suomen Finnish 
Flash -yhdistykselle. Toiveissa on, 
etta kaupunld tulisi kustannuksis-
sa vastaan. 
-Olemme olleet kaupunldin mo-

nesti yhteydessa, mutta asia ei ole 
edennyt. Kasittaakseni Hameen-
linnan pitaisi olla lapsiystavallinen 
Unicef-kaupunki. 

YHDISTYKSELLA ei ole yield rahaa. 
Vireilla on pienia puroja, kuten Icy-
namyyntia. Luvassa on myos ke-
satapahtuma. 

- Hyvantekija Jukka Stolt on 
suunnitellut 30. heinakuuta Kau-
rialan kentalla pidettavan Suun-
tana elama -nimisen tapahtuman. 
Varat han on luvannut lahjoittaa 
pihan kunnostamiseen. 

Mita enemman lapset paasevat 
liildcumaan, sita enemman sad on 
hytitya heille myohemmin. 

- Parempi terveys, pienempi 
avuntarve, Kolari kiteyttaa. 

TILAAJAPAALLIKKoAntti Karrimaa 
ei voi luvata, etta kaupunki osallis-
tuisi suoraan talkoisiin. 
-Tyopoydallani ei tahan liittyvaa 

hanketta ole ollut, Linnan Tilapal-
veluiden kautta tallaiset hankkeet 
ovat edenneet 

Saman vahvistaa Linnan Tila-
palveluiden toimitusjohtaja Raili 
Salminen. 

-Vanhempainyhdistyksen \raid 
voi olla suoraan minuun yhteydes-
sä. Voimme pitaa yhteisen katsel-
muksen, mikä pihassa on mahdol-
lista toteuttaa ja mita se maksaisi. 

Sen jalkeen Tilapalveluissa tar-
kastetaan, onko than vuoden pe-
rusparannushankerahassa liikku-
mavaraa. 

-Jos pihan peruskorjaus investoi-
daan, se vaikuttaavuokrahintoihin. 
Se on kaikkien hyvaksyttava. HAsa 


