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Aluksi 

 

 

Kysely oli auki 14.2.-4.3.2022 välisen ajan. Siihen vastasi yhteensä 329 Aseman koululaista, joka on noin  

77 % koko koulun oppilaiden määrästä. Vastaaminen tapahtui koulupäivän aikana tunnilla opettajan 

avustaessa tarvittaessa. Kaikkiin kysymyksiin ei ollut pakko vastata. Ainoastaan vastaajan luokka-aste oli 

ainoa pakollinen kysymys.  

 

1. Millä luokka-asteella olet? 
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2. Minulla on koulukuljetus 
 

 

 
 

 n Prosentti 

Kyllä 56 17,4% 

Ei 265 82,6% 
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3. Mikä on parasta Aseman koulussa? 

 

Aseman koulussa on parasta se että täällä on kaikki ihanant opettajat ja henkilökunta täällä on myös paljon 

vapaita asioita niinkun saa päättää mitä on liikunnassa joskus ja kun on tehnyt tehtävät voi tehdä sen jälkeen mitä 

ite haluaa. 

Parasta on olla kavereiden ja henkilökunnan kanssa ja opiskella yhdessä. 

Että voin nähdä kavereita ja oppii jotain uutta 

Saa olla kavereiden kanssa ja opettajat ovat mukavia ja niiden kanssa tulee hyvin toimeen. 

pidän vähän vanhemmista kouluista. Täällä minulla on ystäviä. 

Aseman koulussa on parhaat opettajat ja paras rehtori. Täällä on hyvä henki ja ystävällistä ja kivaa porukkaa. 

Hauskaa on myös kun rehtorin kanssa leikitään joskus piilosta, sitä ei varmasti ole kaikissa kouluissa. 

Parasta Aseman koulussa on, että kauppakeskus, urheilukenttä, uimahalli ja juna-asema on lähellä. Aseman 

koulun piha on mukava talvisin ja kesäisin. 

Parasta Aseman koulussa on se että se on keskustassa ja pihalla on paljon kaikkea kuten puita, keinuja, 

kiipeilytelineitä ja muita asioita. 
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4. Mikä on kurjaa Aseman koulussa? 

Kurjaa on se että vessat ovat tosi huonossa kunnossa ja jalkapallo maaleja ei ole niin paljon. 

Valkka valvojat tulee melkein aina että ei saa pelaa tässä ei saa pelaa tossa. 

Kurjaa Aseman koulussa on että vessat on pienet, likaset ja niitä on tosi vähän 

Täällä on jotain oppilaita jotka ovat vähän liian rajuja ja ei osaa käytäytyä asiallisestin välillä myös se vähän 

pelottaa minua mutta onneksi on hyvä henkilökunta. 

Se että on vain kaksi vessaa ja ruokalan tuolit on ärsyttäviä kun ne jää kiinni alhaalta toisiinsa. 

No vessoja voisi olla enemmän ja muissakin kerroksissa kuin vain alhaalla. Vessat ovat myös vähän ahtaita. 

Minun mielestäni on ikävää se, että täällä on hometta ja pienet vessat. 

vanhat ja pienet vessat. En tykkää myöskään, kun suihkut ovat aika avonaiset ja tytöt ja pojat käyvät samassa 

suihkussa. 

Kurjaa on, jos joku ei noudata koulun sääntöjä, mutta useimmiten kaikki noudattavat yhteisiä sopimuksia. 

Pihalla voisi olla isompi kiipeilyteline ja muutenkin enemmän juttuja ulkona. Vessoja pitäisi olla enemmän. 

Kurjinta koululla on se että pihalla ei ole paljoa tekemistä kesäsin. 

Se että ruoka loppuu joskus ruokalasta. 

jotkut opettajat saattavat joskus olla hiukan kireitä. 

Kurjaa on että me ei saada vielä pelata kunnon jalkapallokentällä. 

Luistelujää ei ole talvisin kovin hyvä. Siinä pystyy kuitenkin luistella. 

Kaikki paitsi välkkä ja toive ruoka päivä on kurjaa. 

Ulkona on liian vähän leikkipaikkoja. 

Liikaa meteliä, koska juna-asema on aivan koulun vieressä. 
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5. Kuinka tärkeitä seuraavat asiat sinun mielestäsi ovat koulussa? 
 
1= ei lainkaan tärkeää - 5= tosi tärkeää 

Vastaajien määrä: 328 

 
 

 1 2 3 4 5 Keskiarvo Mediaani 

Lyhyt koulumatka 12,1% 16,5% 33,2% 18,0% 20,2% 3,2 3,0 

Kaverit 2,5% 1,5% 4,3% 17,4% 74,3% 4,6 5,0 

Sisarus samassa koulussa 29,6% 17,0% 25,1% 16,1% 12,2% 2,6 3,0 

Pihapiiri 6,0% 6,9% 26,2% 32,8% 28,1% 3,7 4,0 

Mahdollisuus jatkaa samojen kavereiden kanssa 

yläkouluun 
4,9% 4,3% 8,7% 22,2% 59,9% 4,3 5,0 
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6. Miltä tuntuisi jos... 
 
1 = harmittaisi todella paljon, 3= ei merkitystä, 5= todella mukavalta 

Vastaajien määrä: 329 

 
 

 1 2 3 4 5 Keskiarvo Mediaani 

Koulusi olisi kauempana kotoa kuin nyt? 34,6% 33,3% 27,8% 0,6% 3,7% 2,1 2,0 

Päiväkoti sijaitsisi koulusi vieressä? 19,3% 7,9% 53,8% 8,9% 10,1% 2,8 3,0 

Koulusi ei sijaitsisi nykyisellä paikalla? 37,4% 25,4% 29,1% 2,5% 5,6% 2,1 2,0 

Väistötiloihin siirtyminen koulun 

rakentamisen/remontoinnin ajaksi? 
29,4% 23,8% 31,6% 7,4% 7,8% 2,4 2,0 

Kulkisin kouluun bussilla tai muuten 

koulukuljetuksella? 
15,0% 9,5% 42,2% 13,4% 19,9% 3,1 3,0 
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7. Valitsisiko mieluummin uuden koulun vai vanhan koulusi remontoituna? 
Vastaajien määrä: 320 

 
 

 n Prosentti 

Uusi koulurakennus 109 34,1% 

Vanha koulurakennus remontoituna 211 65,9% 
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8. Mitä haluaisit ottaa omasta koulustasi mukaan uuteen rakennukseen? 

 
Asiat jotka tekevät siitä kodikaan. 

Haluaisin ottaa mukaan luokan vanhat mukavat esineet ja siirtää ne uuteen rakennukseen. 

Liikuntasali, kirjasto, hengaily alue ja biljardi pöytä 

Haluaisin koulun kellarin ja näytelmävaraston ja kaikku pikku huoneet kellarissa ja puukoulu. 

Kouluni historian suuren pihan 

pulpetin ja kaikki mitä on pulpetissa ja kaiken omaisuudet 

ei okestaan mitäään kunhan on koulu. 

Koko luokan( ihmiset luokassa) ja vierus luokat koska leikimme niiden kanssa paljon ulkona ja tulemme toimeen. 

En mitään ellei ole pakko. 

Kynä,kumi ja viivotin. 

En mitään tämä  vanha koulu on täydellinen :) 

sillä ei ole oikeastaan väliä kunhan koulussa on vielä kivaa 

EN HALUA UUTTA KOULURAKENNUSTA, TÄMÄ VANHA ON HYVÄ! mitä te ajattelette kun haluatte uusia tämän täysin 

toimivan koulun uuteen, oppilaat tykkäävät käydä täällä ja on kiva kun täältä löytyy vanhempiakin juttuja jotka 

muistuttavat meitä eri vuosikymmenistä.  Uusi koulu vain veisi oppilaat muualle. Lopettakaa tuollainen ajattelu, ei 

aina tarvitse olla uusi. 

En mitään paitsi kellon joka roikkuu luokan seinällä. 

Kaverit, oman opettajan ja video missä näytetään koko koulu tällä hetkellä. 
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9. Mikä olisi sinusta ikävintä, mitä Aseman koululle voisi tapahtua? 

Ikävintä olisi se että tähän tulisikin kerrostaloja tai että koulu purettaisiin kokonaan. 

Että opettajat ketkä on kivikoulussa pitäisi lopettaa heidän työ. 

Jos puukoulu lähtisi ja tilalle tulisi iso koulu. 

että aseman koulu purettaisiin ja että joutuisimme johonkin laiva konttiin opiskelemaan. 

paras-kaveri lähtis toiselle luokalle 

Tulisi kaasuja jostakin junasta. 

No ei minua sen jälkeen oikeen kiinnosta mitä tälle käy kun lähden täältä, mutta oisihan se aika ikävää jos tämä 

rakennus purettaisiin. 

remontti haluan uuden koulun 

koulu hajoaisi ja en saa enää vanhoja kavereita samaan kouluun. 

Ikävintä olisi, että aseman koulu purettaisiin ja tilalle tulisi joku vitsin parkkipaikka... 

Jos se purettaisiin ja tilalle tulisi jotain kerrostaloja. Enkä haluaisi että Aseman koulua purettaisiin moni on käynyt 

Aseman koulun ja monilla ihmisillä on hyviä mistoja täältä. 

Minusta olisi ikävintä, että yläkoulu tulisi samaan kouluumme, koska silloin mielestäni olisi liikaa ihmisiä yhdessä 

rakennuksessa.. 

Mielestäni ikävintä olisi, jos Aseman kouluun tulisi lisää hometta ja jos rehtori vaihtuisi. 

Ikävää olisi jos joku tahallaan hajoittaisi tai tekisi koululle jotain joka olisi koulun väelle vaarallista. 

Jos joutuu vaihtamaan luokkaa remontin aikana, tai remonteista oisi häiriötä. 

Se, että kukaan ei muistaisi Aseman koulua ja, että muistot häviäisi! 

rakennus homehtuisi pahasti mutta sitä ei huomattaisi ajoissa. 
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10. Haluatko sanoa muuta? 

 

Toivon, että Aseman koulua ei pureta. Koulu on ihana ja en haluasi, että sille tapahtuisi mitään. Haluan vain, 

että koulussa tehtäisiin vessaremontti. 

ei uutta koulua kiitos koska en kerkeisi enään olemaan täälä vaan pitäisi vaihtaa koulua kokonaan joka 

vaikeuttaisi mun elämää paljon koska menen  junalla kouluun 

Toivon että sitä ei pureta tai rakenneta muualle koska meillä on jo tarpeeksi paineita koronasta ja jos pitäisi 

vielä mennä kauemmas kouluun se,se olsi ihan liikaa. 

Vain että olisi mahtavaa jos musiikki-luokkia jatketaan, koska musiikki-luokat ovat joillekkin ERITTÄIN tärkeitä. 

Rakastan aseman koulua hyvin paljon täällä on niin mukavaa ja hauskaa kaikki täällä on ystävällisiä ja musiikki 

luokat erinomaisia rakastan olla musiikki luokalla koska täällä oppii paljon muista 

koulumme vessat on pakko remontoidaen pienenä uskaltanut edes mennä niihin. 

 

 

 



Kysely Aseman koulun oppilaille koskien koulun tulevaisuutta

Kyselyn kautta haluamme tietää, mitä ajatuksia sinulle on koulusi tulevaisuuden suhteen. Olethan
rehellinen ja vastaat, kuten sinusta tuntuu.

1. Millä luokka-asteella olet? *

2. Minulla on koulukuljetus

3. Mikä on parasta Aseman koulussa?

4. Mikä on kurjaa Aseman koulussa?

 Pakolliset kysymykset merkitty tähdellä (*)

1 2 3 4 5 6

Kyllä

Ei



5. Kuinka tärkeitä seuraavat asiat sinun mielestäsi ovat koulussa?
1= ei lainkaan tärkeää - 5= tosi tärkeää

1 2 3 4 5

Lyhyt koulumatka

Kaverit

Sisarus samassa koulussa

Pihapiiri

Mahdollisuus jatkaa samojen
kavereiden kanssa yläkouluun

6. Miltä tuntuisi jos...
1 = harmittaisi todella paljon, 3= ei merkitystä, 5= todella mukavalta

1 2 3 4 5

koulusi olisi kauempana kotoa kuin nyt?

Päiväkoti sijaitsisi koulusi vieressä?

Koulusi ei sijaitsisi nykyisellä paikalla?

Väistötiloihin siirtyminen koulun
rakentamisen/remontoinnin ajaksi?

Kulkisin kouluun bussilla tai muuten
koulukuljetuksella?

7. Valitsisiko mieluummin uuden koulun vai vanhan koulusi remontoituna?

8. Mitä haluaisit ottaa omasta koulustasi mukaan uuteen rakennukseen?

Uusi koulurakennus Vanha koulurakennus remontoituna



9. Mikä olisi sinusta ikävintä, mitä Aseman koululle voisi tapahtua?

10. Haluatko sanoa muuta?


