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Minna Kolari (vas.), Sarni Kolari ja Teija Halonen oval perustaneet Saaristen koulun vanhempainyhdistyksen piharemontin etenemiseksi. Oppilaat Topi Halonen (putkessa) ja Oskari Kolari tarvitsevat

Kaukana Slitcig
mita pitjsi
i 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.

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 kanjoneita, Minna Kolari nayttaa sohjoista kenttää.
Puolet koulun aistimonivammaisista oppilaista tarvitsee apuvälineitäja avustajan ulkoillakseen
koulun aidatulla alueella. Jos apuvälineillä meno voi olla lapselle
jopa vaarallista, nun kyllä pyörätuolin lykkiminen kay aikuisellekin työsta.
-Kuntoutuksellisesta näkökulmasta pihan kunto on kaukana
siitä, mitä sen pitäisi olla. Pyörätuolilla ei pysty kurassa liikkumaan.
Koska kaupungilla ei ole ollut
korvamerkittya rahaa koulun pi-

han kunnostamiseen, laittoivat
koululaisten vanhemmat hynttyyt yhteen asian etenemiseksi.
Tuloksena syntyi Saaristen koulun vanhempainyhdistys, johon
myös Kolari kuuluu.
YHDISTYKSEN päämääränä on, ettd piha laitetaan uuteen uskoon.
Yksi kysymys on pintamateriaali.
-Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi
keinonurmi tai rouhittu tartanpinnoite. Selvää on, että maamassojen vaihto maksaa kymmeniä tuhansia euroja.
Pihan toinen epakohta on leikkivälineet.
-Ne ovat lähinnä liukumäki,
putki ja hiekkalaatikko, joihin ei
apuvälineillä nousta. Liikuntavammaisille sopiva leikkikeskus kolmella keinulla ja liikkuvalla hiekkalaatikolla kustantaisi ainakin
20 000 euroa.
Varoja vanhempainyhdistys on
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Vastaava uutispaallikko
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040 8682 403

0 Myy kuvasi meille Scoopshotin kautta!
Asenna ilmainen Scoopshot-kannykkasovellus
App Storesta tai Google Play -kaupasta.

PIHAREMONTTI

Saaristen koulu
• Antaa opetusta aistinnonivammaisille seka suurta
yksilollistä tukea tarvitseville
oppilaille.
• Pihan huono kunto huolestuttaa oppilaiden vanhennpia. Upottava hiekkapinta on
haitaksi apuvalineilla liikkuville
lapsille.
• Pihan toinen epakohta on
leikkivalineet, joita ei ole suunniteltu liikuntavannnnaisille.
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YHDISTYS KERAA
. RAHAA
• Vasta perustettu Saaristenkoulun vanhempainyhdistys kerää varoja itse piharennonttiin,
ja toivoo kaupungin osallistuvan talkoisiin.
• Jukka Stolt jarjestaa Kaupunkinnaratonin yhteydessa
hyvantekevaisyystapahtuman,
jolla keratyt varat suunnataan
Saaristen koulun piharennonttiin.
• Koulussa on opetusryhnnia
nelja, ja oppilaita
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"Selvaa on, etta
maamassojen vaihto
ja liikuntavammaisille
suunnattu leikkikeskus
maksavat kymmenia
tuhansia euroja."
MINNA KOLARI

tukea ulkoiluun. KUVA: Markku Tanni

lahtenyt keradmaan itse. Tukihakemuksia on lahetetty vammaisurheiluliitolle ja Suomen Finnish
Flash -yhdistykselle. Toiveissa on,
etta kaupunld tulisi kustannuksissa vastaan.
-Olemme olleet kaupunldin monesti yhteydessa, mutta asia ei ole
edennyt. Kasittaakseni Hameenlinnan pitaisi olla lapsiystavallinen
Unicef-kaupunki.
YHDISTYKSELLA ei ole yield rahaa.
Vireilla on pienia puroja, kuten Icynamyyntia. Luvassa on myos kesatapahtuma.
- Hyvantekija Jukka Stolt on
suunnitellut 30. heinakuuta Kaurialan kentalla pidettavan Suuntana 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 osallistuisi suoraan talkoisiin.
-Tyopoydallani ei tahan liittyvaa
hanketta ole ollut, Linnan Tilapalveluiden kautta tallaiset hankkeet
ovat edenneet
Saman vahvistaa Linnan Tilapalveluiden toimitusjohtaja Raili
Salminen.
-Vanhempainyhdistyksen \raid
voi olla suoraan minuun yhteydessä. Voimme pitaa yhteisen katselmuksen, mikä pihassa on mahdollista toteuttaa ja mita se maksaisi.
Sen jalkeen Tilapalveluissa tarkastetaan, onko than vuoden perusparannushankerahassa liikkumavaraa.
-Jos pihan peruskorjaus investoidaan, se vaikuttaavuokrahintoihin.
Se on kaikkien hyvaksyttava. HAsa
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0 Hameen Sanomat
loytyy myCis Facebookista
ja Twitterista

Jakelupaivystys
puh. (03) 6151 344,
ma-su kb o 6.30-10.00

