
Ahonkylän koulu 

Liikuntasalin koko on 18.5m x 8.5 m (157,25 m2). Lattiamateriaalina lautalattia. Salissa 

varustuksena mm. puolapuut, rekki, renkaat lentopallo- ja koripallotelineet. Varaukset 

koulunjohtaja Kiuru Rinta-Valkama p. 044 4191 870 kiuru.rinta-valkama@ilmajoki.fi. 

 

Herralan koulu 

Liikuntasalin koko (168 m2). Lattiamateriaalina lautalattia. Salissa varustuksena puolapuut, 

lentopallotolpat ja koripallotelineet. 2 pukuhuonetta, joissa molemmissa 3 suihkua. Varaukset 

Jouko Liimatainen p. 044-4191431, jouko.liimatainen@ilmajoki.fi. 

Ilomäen koulu 

Liikuntasalin koko 9 x 6,5 metriä (58,5 m2). Lattiamateriaalina puu. Salissa varustuksena 

puolapuut, koripallotelineet, lattiassa rajamerkinnät, leuanvetotanko/rekki. Kaksi pukuhuonetta. 

Varaukset Maria Palmu, 044-4191711. 

 

Jaakko Ilkan koulu 

Liikuntasalin koko 15 x 28 metriä (420 m2). Lattiamateriaalina puu. Kaksi pukuhuonetta ja 

suihkutilat. Varaukset Koulusihteeri Heli Loukasmäki 06-4243700, heli.loukasmaki@ilmajoki.fi, 

anomuskaavake koulutilojen käytöstä löytyy koulun nettisivuilta http://www.ilmajoki.fi/ylakoulu/ 

 

Koskenkorvan koulu 

Liikuntasalin koko n. 11 x 20 metriä (220 m2). Lattiamateriaali lakattu puu. Liikuntasalin 

varusteluna puolapuut, lentopalloverkko, koripallotelineet ja köydet. Kaksi pukuhuonetta, joissa 

molemmissa 3 suihkua. Varaukset Irma Petjävirta 044-4191892 / 044-4191893. 

 

Luoman Koulu 

Liikuntasalin koko n. 5 x 8 metriä, matalahko katto (40 m2). Lattiamateriaali maalattu puu. 

Liikuntasalin varustuksena puolapuut ja kiipeämistangot sekä koripallotelineet. Pukuhuone ja 

suihkutiloja ei ole. Varaukset Niina Ylihärsilä 044-4191738, niina.yliharsila@ilmajoki.fi 

 

 

 



Munakan koulu 

Liikuntasalin koko 5,6 x 11 metriä (61,6 m2). Lattiamateriaalina maalattu puu. Salin varustuksena 

puolapuut ja rekkiteline. Pukuhuone ja suihkutiloja ei ole. Varaukset Jari Jaakonaho 0500-924919. 

 

Neiron koulu 

Liikuntasalin koko 10 x 20 metriä (200 m2). Lattiamateriaalina puu. Salin varustuksena puolapuut, 

köydet, renkaat, koripallokorit, yleisverkko mahdollista laittaa saliin. Kaksi pukuhuonetta, joissa 

kaksi suihkua/pukuhuone. Varaukset Marja Laine 044-4191710. 

 

Nopankylän koulu 

Liikuntasalin koko n. 8 X 15 metriä (120 m2). Lattiamateriaali puu. Varusteluna salissa puolapuut ja 

rekkiteline seinillä, pystymuuri haittana (hormisto). Korkealla katossa koukut köysille ja renkaille. 

Ikkunaverkot.  Kaksi pukuhuonetta ja yhteinen suihku (Lukittavat ovet). Varaukset: Sirkku Vainio-

Hynnilä, 044-4191713. 

Palonkylän koulu 

Liikuntasalin koko  10 x 15 metriä (150 m2). Salissa mm. koripallotelineet, kiipeilyköydet, 

puolapuut. Varaukset koulunjohtaja Jarmo Kuoppala p. 044 4191 438. jarmo.kuoppala@ilmajoki.fi.  

Peltoniemen koulu 

Liikuntasalin koko 20 x. Lattiamateriaalina on puuparketti. Liikuntasalin varustuksena on 

koripallotelineet 4 kpl, lentopallokenttä, sulkapallokenttä ja puolapuut. Kaksi pukuhuonetta, 

suhkuja 3 kpl / pukuhuone. Varaukset Juha Ahde 044-4191444, juha.ahde@ilmajoki.fi 

 

Tuomikylän koulu 

Liikuntasalin koko 10 x 14 metriä (140 m2). Lattiamateriaalina puu. Salissa varustuksena puolapuut 

sekä koripallotelineet. Pukuhuone/suihkutiloja ei ole. Varaukset Päivi Laurila-Järvinen, 044-

4191724. 

 

Västilän koulu 

Liikuntasalin koko 11,87 x 7,68 metriä (90,6 m2). Lattiamateriaali lakattu puu. Liikuntasalin 

varusteina puolapuut 6 kpl, koripallotelineet päädyissä, rekkitangon kiinnitysmahdollisuus, 



lentopalloverkon kiinnitysmahdollisuus. Sali on matalahko. Kaksi pukuhuonetta, joiden välissä 

yhteinen suihkutila. Varaukset Irma Sepänmaa 044-4191709, irma.sepanmaa@ilmajoki.fi 

 

 

 

 


