
Perttulan koulun tilojen käyttö 2022-2023 

 Luokat alakerrassa luokkien 3 ja 2 kokopäiväkäytössä. Lisäksi luokkaa 106 käytetään musiikin 
opetukseen, jolloin 3. luokka siirtyy muualle. 

Yläkerran luokat  samoin kokopäiväkäytössä (luokat  1. ja 4.) 

Yläkerran päätyluokka pienluokan käytössä kokopäiväisesti. 

Tekstiilityön luokka käytössä seuraavasti:  

Maanantaisin klo 9-11 3. luokan käytössä (omassa luokassa musiikkia). Iltapäivisin luokka on 
puheterapeutin tai koulukuraattorin käytössä (muuta sopivaa tilaa ei ole vapaana). 

Tiistaisin luokkien 3 ja 4 käsitöitä ja tekstiilityön luokka käytössä klo 9-11 sekä 13-15. Luokassa on 
pöydillä ompelukoneita n. 7-9 kpl sekä käsityövarasto, jota käyttävät myös 1.-2. luokan opettajat. 
Lisäksi koulun ainoa leivontamahdollisuus on tässä luokassa, mikäli opettajat haluavat leipoa 
oppilaidensa kanssa. Luokassa on pulpetteja ja pöytiä yhteensä 16 oppilaalle. Kalustus on mitoitettu 
lähinnä 3.-4. luokan oppialille. 

Keskiviikkoisin  iltapäivällä tekstiilityön luokka on käsityötuntien käytössä.  

Torstaisin luokka on ET opetuksen käytössä klo 11-12. 

Perjantaisin tekstiilityön luokka on puhe-/ja toimintaterapeutin käytössä. 

Perttulan koulussa toimii tällä hetkellä 5 opetusryhmää (luokat 1-4 sekä pienluokka). 
Luokkahuoneista 5 on siis kokopäiväisessä käytössä. Tekstiilityön luokkaa käytetään edellä olevan 
selostuksen mukaisesti.  

On vaikea  löytää Perttulan koulusta sopivaa vapaata tilaa esikoululaisille. Myös he ansaitsevat 
kunnolliset tilat askartelutarvikkeille ja leluille sekä tilan yhteiseen leikkiin. Ulkovaatteiden säilytys on 
haasteellinen samoin kuravaatteiden puhdistus ja kuivatus ei meillä onnistu. 

Perttulan koulussa on aiemmin toiminut 6 luokka-astetta eli 6 opetusryhmää, nyt siis 5. Tuolloin, 
ennen pikkukoulujen lakkauttamista, käytössä oli myös kirjaston näyttelytila tai vielä aiemmin toisen 
päädyn luokkahuonetila.. Myös kouluruokalaa on ennen koulun remonttia käytetty opetustilana. 
Ruokalan käyttö ei ole mahdollista klo 10-12 välisenä aikana ruokailujen vuoksi. Se ei nykyisellään 
muutenkaan sovellu luokkaopetukseen.  Lukuvuonna 2019-2020 tekstiilityön luokassa toimi pieni 
esikouluryhmä (8 oppilasta). Heillä ei ollut tilaa ulkovaatteiden kuivatukseen, eikä 
askartelutarvikkeille sopivaa tilaa ja he joutuivat siirtymään ulos joinakin päivinä, kun tilassa pidettiin 
käsityön opetusta. Tämä tilanne oli etukäteen tiedossa, joten lukujärjestyksiä laadittaessa pystyttiin 
huomioimaan, että ulkotunteja tuli mahdollisimman vähän. Tila on kokonaiselle oppilasryhmälle 
(esim. nykyinen 3. luokka) liian pieni, vaikka sitä käytämmekin väistötilana tarvittaessa. Tila olisi 
myös esikouluryhmälle liian pieni, kun huomioidaan esikoululaisten tarpeet leikkimiselle, askartelulle 
sekä pienryhmätyöskentelylle. Myöskään kalustus ei ole esikouluopetukseen sopiva.  

Ylläolevan perusteella olisi mielestämme paras vaihtoehto, että esiopetus järjestettäisiin Ypäjän 
kirjaston tiloissa. Alakerran kokoushuone ja yläkerta sen käyttöön soveltuvilla tunneilla.  Kalustuksen 
osalta olisi hyvä, että esiopetusta toteuttavat itse arvioisivat tarpeet ja tarvittavat kalsuteet joko 
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siirrettäisiin nykyisestä eskarista ja  teknisen toimen ja koulun varastot käytäisiin läpi. Luultavaa on, 
että esim sopivia pulpetteja koulumaiseen toimintaan löytyisi kunnan ja koulujen eri varastotiloista.  
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