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Tekonurmi Arabianrantaan: sisäilma paremmaksi koulussa ja pelialue asukkaille.

Arabianrantaan on toivottu tekonurmikenttää jo vuosien ajan. Arabianrannassa on hiekkakenttä yli
800 oppilaan kasvavan koulun edustalla. Hiekkakenttä toimii koululaisten välituntipihana. Iltaisin ja viikonloppuisin kentällä on jalkapalloseuran nuorimpien ikäryhmien harjoituksia ja toisinaan alueen
asukkaiden pelailua. Hiekkakentän pölyisyys yhdistettynä alueen tuulisuuteen kuitenkin vähentää
kentän vapaa-ajan käyttöä. Kostealla säällä tai kevyellä pakkasella hiekkakenttä on niin karkea, että
se rikkoo pallon. Sekä pallon rikkoontuminen että loukkaantumiset hiekkakentällä kaatuessa ovat alueen lasten mukaan omaehtoisen pelailun esteenä pölyisyyden lisäksi.
Arabian peruskoulun sisäilma on ollut pitkään huono ja korjauksista huolimatta oireilu lapsilla jatkuu.
Välituntipihaa ei juuri ole ja lähes 500 alakoululaisen joukosta jopa puolet ovat hiekkakentällä välitunneilla. Arabianranta on tuulista aluetta. Kuivalla säällä välitunteja vietetään hiekkapölypilven keskellä
ja hiekkaa kantautuu vaatteiden mukana paljon myös kouluun. Koulun käytävillä huomaakin tasaisen
hiekkakerroksen heti, kun lumet sulavat ja kenttä kuivuu.
Märällä säällä hiekkakenttä on kurainen ja osa kentästä veden peittämää aluetta. Muu osa koulun pihasta tulvii sateiden aikana, joten välituntien viettämiseen mahdollisuudet ovat hyvin rajallisia.
Alueella on kouluikäisiä lapsia paljon eikä alueen palveluita ja infrastruktuuria ole suunniteltu tätä lapsiryhmää varten. Alueelta puuttuu kouluikäisille toimiva leikkipuisto, liikunta-alueet ja koulun pihakin
on pieni asfalttialue ilman kiinteää välineistöä. Tekonurmikenttä on monien alueen lasten toive. Haaveissa on, että lähietäisyydeltä löytyisi paikka, johon voi mennä omaehtoisesti pelailemaan. Lisäksi
jalkapallo on alueella yleinen harrastus ja yhden seuran aluejoukkue sekä Arabianrannan oma lapsille
suunnattu jalkapalloseura “Arabian Brasilia” harjoittelee koulun edustan hiekkakentällä. Osa pelaa
Arabianrannan muhkuraisella rantanurmella, joka kuitenkin osan vuodesta tulvii ja osan vuodesta on
hanhien valtaamaa aluetta. Osalle lapsista pölyisen ja tuulisen alueen hiekkakenttäharjoituksiin osallistuminen on vaikeaa, koska tuuli nostaa hiekan ilmaan ja sitä kautta hengitykseen.
Arabianrannan tekonurmikenttä helpottaisi koulun välituntikäyttöä ja vähentäisi hiekkapölyn määrää
koulun sisäilmasta. Tekonurmikenttä helpottaisi kentän harrastuskäyttöä ja omaehtoista pelailua. Olisi
tärkeää, että jokaisessa kaupunginosassa olisi palveluita tarjolla kaiken ikäisille asukkaille ja sitä kohti
kaupungissa on hyvä pyrkiä. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme tekonurmikentän perustamista
Arabianrantaan koulun kentälle.
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