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Repokankaan koulu 6.lk 

1. Mitkä ovat hyvän elämän edellytykset?   

- hyvä nukkumisrytmi 

- Itsensä ja muiden ihmisten arvostus 

- Läheiset 

- Jotain puuhaa mistä tykkää 

- Kavereita ketkä välittää 

- Terveys, Perhe, ystävät, onnellisuus, koulutus 

- Että on hyvässä kunnossa 

- Mielihyvää tuottavat asiat 

- Kaverit, terveys, perhe ja sairaanhoito 

- Kaverit 

- Perhe, kaverit ja harrastukset 

- Rakkaus ja hyvinvointi 

- Kaverit, perhe, asiat mitä teen 

- Kaverit, urheilu, että on iloinen 

- Että on kavereita ja asiat menee hyvin 

- Perhe ja kaverit 

- Että voi elää omaa elämää hyvien kavereiden kanssa ja perheen 

- Tasa-arvo ja toisen ihmisen hyväksyminen 

- Terveys  

- Perhe, kaverit, terveys 

- Turvallinen asuinpaikka ja terveys 

 

2. Mikä on nyt hyvin ja mitä voisi kehittää? Parannusehdotuksia? 

- astma on hyvin ja ADHD voi kehittää 

- Kaikki asiat ihan hyvin 

- Haluaisin olla stressaamatta kaikesta 

- Ystävyyssuhteet on hyvin 

- Matematiikassa voisin parantaa 

- Tällä hetkellä kotona  menee hyvin 

- Voisin kehittää omaa kuntoani 

- Kaikki on hyvin omalta osaltani 

- Kehitettävää kavereille kiltisti puhuminen 

- Kaikki on hyvin 

- Voisi syödä terveellisempää ruokaa 

- Kaikki on hyvin 

- Lapsien aktiivisuus koulua kohtaan tarvitsee parannusta 

- Koulun ja terveyden kanssa kaikki hyvin, nukkua voisi vaikka enemmän eikä 

valvoa myöhään 



- Kaikki on tällä hetkellä hyvin 

- Hyvin on kaverit ja muutenkin kaikki, voisin kehittää luistelua 

- Minulla on kavereita ja harrastuksia, mutta useissa asioissa on vielä paljon 

parannettavaa 

- Olemalla parempi ihminen 

- Kavereita on paljon, mutta kehittää voisi tappeluita olisi vähemmän 

- Kaverisuhteet ovat hyvin ja kuntoa voisin parantaa 

- Elämäni on hyvin ja voisin kehittää koulunkäyntiäni 

Luttilan koulu 

Mitkä asiat ovat elämässäni hyvin? 

-voin käydä ilmaista koulu (kivoja oppiaineita ja välitunnit) 

- minulla on perhe ja sisaruksia 

- minulla on mummola ja isovanhemmat elossa 

- minulla on kavereita 

- minulla on lemmikkieläimiä 

- minulla on mahdollisuus harrastaa ja tutusta ei harrastuksiin 

- minulla on sukulaisia 

- meillä on ruokaa ja puhdasta vettä 

- meillä on mahdollisuus käydä matkoilla 

- terveys 

- luonto 

- on turvallista 

- halvempi hintataso kuin suurissa kaupungeissa 

- liikenneasiat (esim. ajotiet) kunnossa 

- minua ei kiusata 

- opetus on koulussa hyvää 

- aikuiset auttavat, kun apua tarvitsee 

- hyvä yhteishenki koulussa 

- nuortentalo 

Mitkä asiat voisivat olla paremmin? 

-parempaa kouluruokaa 

- kierrätettävät kirjat huonokuntoisia 

- kouluun lisää siistejä sisävessoja  

- ohjattua välituntiliikuntaa 

- koulujen sisäilmaongelmat 

- kouluihin lisää liikuntaa, kuvista yms.  

- lisää kerhoja 

- halvempia harrastuksia 

- paremmat valvontakamerat esim. kouluille 

- enemmän kavereita, eroon yksinäisyydestä 

- nettikiusaaminen kuriin 

- pyörätiet kuntoon, paremmat katuvalot 

- Varkauteen liikennepuisto, temppupyörärata, vesipuisto ja lisää leikkipuistoja 



(+välineistön parannus) 

- aikuiset huutavat 

 

- kielenkäyttö paremmaksi 

- enemmän aikaa olla perheen kanssa 

- suojellaan luontoa ja ympäristöä esim. roskaamiselta 

- vaikutetaan ilmastonmuutokseen 

- Varkaudesta suurempi kaupunki 

 

Waltterin koulu 

 
Waltterin koulun oppilaskunta listasi seuraavia asioita antamaasi tehtävään. 
  
Asiat, jotka ovat hyvin tällä hetkellä: 
  
-saa käydä ilmaista koulua 
-oma perhe on tärkeä 
-onneksi on puhdasta vettä 
-Suomi on turvallinen maa 
-täällä ei ole sotia 
-on kavereita 
-on kunnolliset vaatteet 
-koti pään päällä 
-saamme terveellistä ravintoa 
-eläimet ja lemmikit 
-Suomessa on puhdas ilma 
  
Mitä voisi parantaa: 
  
-ei roskaamista, koulun käytäville roskiksia 
-sähköautot halvemmiksi 
-ei koe-eläimiä 
-ei lapsityövoimaa 
-isot lapset eivät saa kiusata pienempiä lapsia 
-sodat pitäisi lopettaa 
-luonnonsuojelua lisättävä 
-uhanalaisia eläimiä ei saa metsästää 
 
Könönpellon koulun  

oppilaiden mukaan hyvän elämän edellytyksiä on sitä, että on koti, perhe ja saa 
käydä koulussa. Lisäksi on hienoa, jos on terve ja on ruokaa ja juomaa. Lisäksi 
harrastukset ja liikunta ovat tärkeitä hyvän elämän kannalta. Lisäksi oppilaat kokivat 
tärkeinä turvallisuuden liikenteessä. Kenenkään ei tulisi kärsiä kiusaamisesta, koska 
jokainen tarvitsee kavereita. Eli kun vain olisi hyvä olla. 



Hyvin meillä täällä Varkaudessa on, että meillä on puhdasta vettä, ruokailut 
koulussa. Koulusta myös pidettiin ja palvelut ovat pelanneet.  

 

Parannusehdotuksiksi mainittiin seuraavia asioita:  

- Parempi kouluruoka 
- Paremmat ystävät 
- Paremmat suhteet perheenjäseniin 
- Kouluun liikuntavälineitä 
- Köpen koulu remonttiin 
- Varkauteen uusi uimahalli 
- Toinen skeittipuisto 
- Trampoliinipuisto 
- Enemmän leikkipuistoja 
- Luonnon ja ilmaston suojeleminen, ei saa roskata 
- Tarvitaan pyöräliike 

Puurtilan koulu 

Kouluruoan pitäisi olla monipuolista ja maistuvaa. 

Toinen kysymys: Kaverin kanssa voi olla puhelimen sijaan ulkona. 
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Someseinän vastaukset 

Mitä kaikkea kivaa voisi tehdä, jos et käyttäisi niin paljon aikaa puhelimella?  

Laukoa, käydä treeneissä ja luistella   

Rakentaa lumi ukon   

pelata lautapelejä   

Alottaisi uuden harrastuksen   

Kavereiden kanssa ulos meneminen. kavereiden kanssa uiminen.   

Uida   

Kaikkea uutta mitä ei ole ennen kokeillut   

Pelata ulkopelejä,olla kavereiden kanssa,olla perheen kanssa,   

Rakentaa temppurata   

Ulkona oleminen yhdessä   

Pelata pihapelejä   

Keilata   

Olla ulkona.   

Ulkoilla kavereiden kanssa   

  



Mitä kaikkea kivaa voisi tehdä, jos et käyttäisi niin paljon aikaa puhelimella?  

Mikä auttaisi siinä, että kouluruokaa söisi useampi? 
 

 

Salaatti ei tarviaisi olla kuivaa   

Kaikissa kouluruuissa ei tarvisi olla kasviksia   

Olisi parempaa ruokaa   

Biojäte astiat voisi ottaa pois, että ruoka jonka on ottanut syötäisiin.   

Jotkut ruuat pahoja, pinaattipestolasagne :(   

Kouluruokia voisi olla enemmän erillaisia   

Oppilaat saisi ehottaa mitä ruokia koulussa olisi.   

Ruoka olisi monipuolisempaa ja olisi varaa valita mitä syö.   

Laadukkaampi ruoka   

Kunnollisia salaatteja   

Vois olla enemmän makua   

Ruoka olisi normaalia kotiruokaa eikä mitään ihmeen mössöä   
 

Mitkä ovat hyvän elämän edellytykset? Mikä on hyvin ja mitä voisi parantaa?  

Ei saa kiusata   

Paremmat vessat   

 

Vapaa sana liittyen Warpasiin 

Mukava kokous. Ihania lapsia 😊   
 

 

Mikä fiilis jäi tästä Warpasten kokouksesta? 

 

 

 

 


