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Kooste koululaisten työpajasta Jakomäen nuorisotalolla
6.4.2017 klo 14 - 16
Tilaisuudessa käytiin läpi suunnitelmia ja kilpailuehdotuksia Jakomäen ala-asteen 3-6 luokkalaisten oppilaiden kanssa. Jakomäen nuorisotalon iltapäiväkerhossa oli paikalla 27 lasta. Näkemykset kirjasi Elias Rainio ja Maija Mattila.
Koululaiset jakautuivat pienempiin ryhmiin, joissa arvioitiin mm. kilpailuehdotusten ulkonäköä ja
pihajärjestelyjä. Havainnekuvia arvioitaessa jokaisella oli käytettävissä kolme punaista "paras"
tarraa ja kolme vaaleansinistä "huonoin" tarraa. Tarrat oli mahdollista laittaa kaikki samalle ehdotukselle tai jakaa ne usealle ehdotukselle. Ryhmä sai laittaa tähtitarran äänestämälleen parhaalle ehdotukselle. Oman tähtitarran suosikilleen sai laittaa myös henkilö, joka perusteli mielipiteensä erityisen hyvin. Yleisiä kommentteja alueen suunnitteluun: Nykyinen miniareena on
hyvä.Voisiko nykyistä uimahallia suurentaa? Hyvä, että kaikki tulee samaan taloon. Koulun piha
voisi mieluiten olla ostarille päin.
Tytöillä ja pojilla oli eri suosikit kun ehdotuksia arvioitiin havainnekuvan perusteella. Tyttöjen äänestyksen voitti nimimerkki "Meille" ehdotus ja poikien suosikki oli "Uusjako". Pihajärjestelyiltään
paras koululaisten mielestä oli nimimerkki "24/7". Koululaisilta eniten kriittisiä mielipiteitä kertyi
niin ulkonäön kuin pihajärjestelyjen osalta nimimerkille "Demos".

UUSJAKO

Mitä hyvää?
+ Kiva kun on luontoa eikä vaan nurmikkoa
+ Portaat on kivat - niillä voi istuskella, portailla voisi myös nukkua
+ Alas tulisi kiva ravintola, isot ikkunat ja tila
+ Olis hieno jos nuorisotalo olisi tuossa alhaalla kulmassa - isot ikkunat
+ Koulun piha on ostarille päin.
Mitä huonoa? - Koulu on liian varjossa.
Uusjako oli erityisesti poikien suosikki ja keräsi heiltä paljon punaisia "paras" tarroja. Jokaisella
oli käytössä 3 punaista tarraa, jotka sai kaikki antaa yhdelle työlle tai jakaa eri töille.
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"Meille"

Mitä hyvää?
+ Talo on moderni eli nykyaikainen, kivan värinen, kauniit ikkunat
+ Näyttää koululta
+ Nurmikko kiva ja avara piha, voi istuskella
+ Koulu ja kuntosali on lähellä toisiaan. Mikäli sataa se on hyvä juttu, koska pääsee kätevästi
koulusta kuntosaliin kastumatta.
+ Kiva paikka olla tuo nurmikko.
+ Kaikki pihat ovat lähellä toisiaan
Mitä huonoa?
- Jossakin pitäisi olla futiskenttä
- Nuta on liian kaukana koulusta.
"Meille" oli erityisesti tyttöjen suosikki ja keräsi heiltä paljon "paras" tarroja. Jokaisella oli käytössä 3 punaista tarraa, jotka sai kaikki antaa yhdelle työlle tai jakaa eri töille.
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"LÄPPÄ"

Mitä hyvää?
+ Kiva kun on erivärisiä rakennuksia
+ Nuta ja koulu on vierekkäin
+ Päiväkoti on sijoitettu hyvin

Mitä huonoa?
- Talot näyttävät asuintaloilta - koulun pitää näyttää koululta
- Talossa oudot ikkunat

24/7
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Mitä hyvää?
+ Rakennus on hieno.
+ Urheilukentät on lähellä koulua.
+ Kenttien sijainti on hyvä.
+ Sininen kehä pihasuunnitelmassa on hyvä.
+ Päiväkoti on hyvällä paikalla.
Mitä huonoa?
- Ei ole nurmikkopaikkaa ja talo näyttää sairaalalta
- Koripallokenttä on liian kaukana.

DEMOS

Demos keräsi koululaisilta eniten vaaleansinisiä tarroja eli "huonoin" tarroja. Jokaisella oli kolme
vaaleansinistä tarraa, ne oli mahdollista laittaa kaikki samalle työlle tai jakaa eri töille.
Mitä huonoa?
- Nuta on liian kaukana koulusta.
- Rakennus on liian pieni
- Talo on liian valkoinen, ja laatikkomainen ja piha on tylsä
- On vain lunta, kylmää

